Aanmeldformulier Low Car Diet 2020
MKB (51-200fte)
Middels dit formulier schrijft u uw organisatie in voor deelname aan het Low Car Diet 2020, van 17 mei
tot en met 13 juni 2021. De inschrijfkosten bedragen:
o
o
o

€3.000,- inschrijven vóór 30-09-20201
€4.500,- tussen 01-10-2020 t/m 31-01-20211
€5.500,- vanaf 01-02-20211

Indien uw organisatie aangesloten is bij Anders Reizen, ontvangt uw organisatie een korting van 10% op
het inschrijftarief voor deelname.
o Mijn organisatie is aangesloten bij Anders Reizen en maakt graag gebruik van de 10% korting op
het hierboven genoemde inschrijftarief.
Deelname is inclusief:
Applicaties & Analyse
• Gebruik van de vernieuwde Fynch Smart Mobility app tot maximaal 200 gebruikers. Boven de 200
deelnemers brengen wij achteraf €10,00 p.p. excl. BTW in rekening.
• Fynch management dashboard
• Wekelijkse updates voor teamcaptain en deelnemers via mail, met tussenstanden, nieuws en tips;
• Factsheet met een analyse van de resultaten en het reisgedrag.
• Uitnodiging voor 2 personen voor het Low Car Diet Slotdiner.
Begeleiding
• Persoonlijke begeleiding tijdens de voorbereiding, gedurende en na de wedstrijd;
• Communicatie- en promotiemateriaal voor interne werving;
• Eén activatiedagdeel in de periode 22 maart – 9 april 2021 (duur: gemiddeld 3 uur) op uw locatie
om zoveel mogelijk deelnemers te werven;
• Indien gewenst, koppeling met leveranciers van diverse producten en diensten om zo duurzaam
mogelijk te kunnen reizen;
• Toegang tot de evenementen georganiseerd rondom het Low Car Diet.
Aanvullende opties (kruis aan):
.. Banner en poster pakket (1 banner 1x2meter en 50 A2 posters) € 250,00 excl. BTW
.. Extra activatieteams op locatie: €500,00 excl. BTW (2 personen, 3 uur op locatie) per team.
o Uitbesteding projectmanagement tegen uurtarief van € 90,- excl. BTW
o Afname extra prijzenpakket €1.500,- excl. BTW
o Productie bedrijfsvideo Low Car Diet
o Ik ben geïnteresseerd in voorstel inzet (deel) e-bikes
o Ik ben geïnteresseerd in voorstel inzet elektrische deelauto
o Ik ben geïnteresseerd in voorstel inzet elektrische deelscooter
o Ik ben geïnteresseerd in voorstel mobiliteitscard
o Ik ben geïnteresseerd in voorstel NS Businesscard
o Ik ben geïnteresseerd in extra mogelijkheden voor duurzame gedragsverandering mobiliteit binnen
mijn organisatie
Wanneer we genoodzaakt zijn om door het corona virus het Low Car Diet te annuleren, krijgen alle deelnemers 100% van het inschrijfgeld
terug.
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AANMELDEN
Na aanmelding is uw inschrijving definitief. Het logo van uw bedrijf/organisatie worden vermeld als
deelnemer 2020 op onze website. Tevens zal de teamcaptain extra informatie ontvangen en zullen wij
contact opnemen met de teamcaptain voor de nadere invulling van de activatieperiode.

ONDERTEKENING
Naam bedrijf/organisatie: ........................................................................................................................
Gegevens teamcaptain:
Naam: ........................................................................................................................................................
Functie: .................................................................................. Vestiging: .................................................
Email: ......................................................................................... Tel.nr.: ...................................................
Factuuradres:
Straat: ........................................................................................................................................................
Plaats: ........................................................................................................................................................
Factuurgegevens (eventueel): .................................................................................................................
Door dit formulier te ondertekenen gaat uw organisatie akkoord met de Algemene Voorwaarden van deelname, zoals bijgevoegd. Binnen 7 dagen
na retour van dit formulier ontvangt u de factuur voor deelname. De factuur dient uiterlijk vier weken na dagtekening te zijn voldaan. Na deelname
ontvangt u de factuur voor eventuele bijkomende kosten2.

Voor akkoord opdrachtgever:

Voor akkoord opdrachtnemer Stichting de Reisbeweging:

Naam:

Naam: S.H. van den Berg, Bestuurslid

Plaats:

Plaats: Breukelen

Datum:

Datum: 16-01-2020

Onder bijkomende kosten vallen onder meer de kosten voor alternatieve vervoermiddelen, extra activatiedagen of een workshop. U wordt altijd
op de hoogte gebracht van de bijkomende kosten en kunt ook zonder deze kosten volledig aan het Low Car Diet deelnemen.
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