Samen Slim
Reizen
Fiets of OV naar het werk en spaar met
collega’s voor een uitje of goed doel

Van 18 mei tot en met 12 juli
Iedereen kan meedoen, vorm snel een team!
Kijk voor alle informatie over deelname en voorwaarden op:

www.maastrichtbereikbaar.nl/samenslimreizen

De voorjaarsactie van Maastricht
Bereikbaar in het kort:
Met de fiets, de e-bike of
het OV naar het werk reizen,
wordt tijdens de nieuwe
voorjaarsactie Samen Slim
Reizen van Maastricht
Bereikbaar extra beloond.
Het is niet alleen gezond, groen
en goedkoop; met collega’s kun
je nu ook nog eens punten bij
elkaar sparen. Punten die jullie
kunnen inzetten voor een uitje,
maar ook kunnen schenken
aan een goed doel.

•	Heb je al eens eerder gebruik gemaakt
van de e-bike of OV-chipkaart van
Maastricht Bereikbaar? Dan kun je tijdens
deze actie meedoen met een eigen fiets,
e-bike of OV-chipkaart en
zo toch punten bij elkaar sparen;

• D
 e actie geldt voor alle werknemers
die wonen of werken in Maastricht. Je
woon-werkafstand is minimaal 2 km;

•	De bij elkaar gespaarde punten kan
het team schenken aan een goed
doel of spenderen aan een uitje zoals
een overnachting, etentje of high tea.
Maastricht Bereikbaar geeft je de keuze
uit verschillende Bongo-arrangementen.
Hoe meer slimme ritten het team maakt,
hoe hoger de teamscore en hoe meer
opties jullie hebben om uit te kiezen;

•	Of je nu al slim reist of niet; iedereen kan
meedoen door met collega’s een eigen
team samen te stellen. Collega’s die
overstappen van de auto naar de fiets,
e-bike of OV scoren de meeste punten
voor het team, dus haal ook collega’s
over om de auto te laten staan;
•	Slim reizen doe je omdat het gezond
en groen is, maar ook ook omdat je
brandstofkosten bespaart;
•	Automobilisten die voor het eerst
meedoen, kunnen gedurende acht
weken gratis een e-bike of OV-chipkaart
gebruiken van Maastricht Bereikbaar.
Dit geldt onder voorwaarden en op is
op, dus wees er snel bij;

Meer weten? Lees alle informatie op  

•	Een team bestaat uit minimaal 2
en maximaal 10 personen;
•	Voor iedere dag dat je met het OV, de fiets
of E-bike reist, spaar je punten voor je
team. Maakte je diezelfde reis voorheen
met de auto, dan verdien je extra punten
voor je team. Een overstap wordt dus
extra goed beloond. Het is de bedoeling
dat je samen met je team minimaal 50%
van de actieperiode slim naar het werk
reist;

•	Dus spoor je collega’s aan en meld
jullie team snel aan op onze website!
Aanmelden kan van 17 april tot 10 juni.
De actieperiode om slim te reizen loopt
van 18 mei en stopt voor alle deelnemers
op 12 juli (ongeacht de startdatum).

spits = 10% minder
1% minder auto’s in de
uitstoot.
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