
In de winter is het vaak nog drukker op de 
weg en in het OV dan normaal. Dat betekent 
elke dag aansluiten in de file of in een volle 
trein, tram of bus stappen. Geen zin in? 
Blijf fietsen! Dat scheelt filestress én tijd. 
Bovendien blijf je lekker fit.  
De eerste 3 maanden van 2015 is er een 
leuke Facebookcampagne van Ga3.0. 
 
Ga3.0 is het platform dat werkt aan oplossingen om 
slimmer te reizen en slimmer te werken. Zodat steeds 
meer mensen zonder files op hun werk komen.

Wat is de actie? 
 
Als winterfietser kom je van alles tegen. Mooie 
slootjes, ongerepte sneeuw, stille straten. Stap even 
af, maak een foto en plaats die op facebook.com/
opdefietswerktbeter. Elke week maak je kans op 
een hartverwarmende fietsprijs. Hoor jij bij de eerste 
100 deelnemers, dan krijg je de Ga3.0 wintermuts 
cadeau! Op facebook.com/opdefietswerktbeter staan 
bovendien leuke tips om het fietsen vol te houden. 
 
Ga3punt0.nl – ga je mee?

>    Ga naar ga3punt0.nl en lees meer over deze actie
>    Kijk op facebook.com/opdefietswerktbeter
>   Stap op de fiets en rijd naar je werk
>    Zie je iets moois? Stap af en leg het vast!
>    Plaats je foto op facebook.com/opdefietswerktbeter
>   Wacht af of je de winterse prijs wint…
>   Doe volgende week weer mee!

Hoe werkt het?

Voor wie is deze actie?
Fiets de winter door is bedoeld voor alle werknemers  
die wonen of werken in Leiden, Alphen a/d Rijn en regio 
Haaglanden. Dus ook voor jou! De actie loopt van 1 januari 
t/m 31 maart 2015. Alle foto’s die worden geplaatst op 
facebook.com/opdefietswerktbeter dingen mee naar de 
wekelijke winterprijzen. De prijswinnaars krijgen persoonlijk  
bericht via Facebook.

Fiets de winter door!
Win een prijs met je  
winterse fietsfoto!

Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten?
Wil je weten welke prijzen je kunt winnen of meer 
informatie over de actie Fiets de winter door, dan kun 
je terecht op ga3punt0.nl. Heb je nog vragen? Mail dan 
naar acties@ga3punt0.nl.

Fiets de winter door is een actie van Ga3.0 om de 

regio Haaglanden beter bereikbaar te maken. Ga3.0 

is het actieplatform op op jouw manier te werken, 

zonder files. Kijk voor meer informatie op ga3punt0.nl. 

Ga ook 3.0 werken, reizen, leven!


