
Spelregels FietsChallenge A12! 
 
De FietsChallenge A12 is dé fietsactie speciaal voor 
werknemers en andere woon-werk reizigers in en 
rond de Liemers. Fiets je fit en maak meters voor 
een goed doel bij jou in de buurt.   
 
Looptijd 

 De actie loopt van 1 juni t/m 30 november 2021. 

 Deelname is gratis. Je kunt zo lang meedoen als je wilt.  
 
De puntentelling 

 De ritten worden geregistreerd via de Toogethr Cycles app. Je komt na aanmelding direct 
terecht in een speciale community, ingericht voor deelnemers aan de FietsChallenge A12. 

 Per kilometer spaar je 5 punten. Fiets je tijdens de spits? Dan verdubbelen we de punten.  

 De spitstijden zijn maandag t/m vrijdag van 6:00-9:00 uur en 16.00-18.00 uur. Als je rit deels 
tijdens deze tijden valt, krijg je voor de hele rit dubbele punten.  

 Direct na de rit zie je de 5 standaardpunten per kilometer. De extra verdiende 5 punten voor 
spitsritten worden 1 keer per week bijgeschreven. 

 In de app kun je extra punten verdienen met persoonlijke challenges. Je kunt in de app een 
keuze maken uit de challenges. Punten worden na afronding van de challenge bijgeschreven. 

 Alleen met ritten die starten of eindigen in het in paars gemarkeerde gebied verdien je punten, 
ook als een deel van je fietsrit buiten dit gebied valt. 

 

 
 
 



Meedoen via je bedrijf  

 Bedrijven doen met hun werknemers 1 maand mee.  

 Je kunt je verdiende punten via de app doneren aan de door jouw bedrijf geselecteerde lokale 
goede doelen. In de app en in de informatie de je van jouw werkgever krijgt zie je voor welke 
doelen je kunt kiezen. 

 De hoogte van de financiële bijdrage aan de goede doelen wordt bepaald door het totaal 
aantal gefietste kilometers.. Via je werkgever krijg je hier meer informatie over. Deze bijdrage 
wordt beschikbaar gesteld door je werkgever 

 Bij het bepalen van het klassement tussen de bedrijven rekenen we met een gemiddeld aantal 
kilometers per deelnemer. Daarbij gaan we ervan uit dat er minimaal 6 deelnemers per bedrijf 
meedoen. 

 Na afloop van de deelnamemaand van jouw bedrijf kun je blijven meedoen aan de 
FietsChallenge A12. Je hoeft je hiervoor niet opnieuw aan te melden. De punten die je voor 
je bedrijf gespaard hebt worden dan opgeteld bij het bedrijfstotaal en vervolgens begin jij 
weer opnieuw met punten sparen. Je krijgt hierover automatisch bericht van ons.  De vanaf 
dan gespaarde punten kun je inzetten voor een goed doel naar keuze (zoals hieronder 
beschreven).  

 Eventueel kan jouw bedrijf ook een tweede keer meedoen, om weer of alsnog de bedrijven-
competitie te winnen. Uiteraard kun je dan weer meedoen 
 

Sparen voor goede doelen door deelnemers die niet via hun werkgever mee doen 

 Als je niet via je werkgever meedoet spaar je samen met andere deelnemers voor goede 
doelen. Deze bijdrage aan de goede doelen wordt beschikbaar gesteld door het project A12 
Slim Reizen. 

 De hoogte van de bijdrage aan de goede doelen wordt bepaald door het totaal aantal 
gespaarde punten van alle deelnemers die niet via hun bedrijf meedoen. 

 Je kunt je verdiende punten via de app doneren aan goede doelen. Op onze website en in de 
app zie je uit welke goede doelen in de regio je kunt kiezen. 

 Je kunt in de app kiezen tussen een kleine of een wat grotere donatie van punten. Je kunt je 
punten dus ook verdelen om zo meerdere goede doelen te steunen. 

 De totaal te verdelen bijdrage vind je in de tabel. Er wordt dus altijd minimaal € 4000 
verdeeld tussen de doelen.  

 Het goede doel waaraan de meeste punten zijn 
gedoneerd krijgt de grootste bijdrage. De verdeling van 
het bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal 
gespaarde punten. 

 Vanaf 500.000 punten gaat bedrag oplopen. En dat lijkt 
veel, maar als in de actieperiode 50 deelnemers die 
ongeveer 10 km van hun werk wonen ieder 2 dagen per 
week fietsen tijdens de spits is dit doel al gehaald.  

 Als er veel gefietst wordt kan het totaalbedrag oplopen 
tot € 10.000!  Elke fietsrit helpt! 

 
Helpdesk voor vragen over de app  
Met vragen over de FietsChallenge A12-app kun je terecht bij de helpdesk van Toogethr Cycles. Dat 
kan het makkelijkste direct vanuit de app. Kies hiervoor onderin voor: “Profiel”. Je kunt vervolgens 
kiezen voor: “Chat met support”. Je kunt de helpdesk ook mailen via support@toogethr.com. 
Ook als er iets niet goed gaat met de registratie van je punten kun je contact opnemen, dan wordt dit 
op werkdagen binnen 24 uur opgepakt. 
 
Vragen? 
Met vragen over de FietsChallenge zelf kun je terecht bij info@A12slimreizen.nl. 

Te verdelen bijdrage aan goede doelen 

< 500.000 punten € 4.000 

0,5 mln 1 mln € 5.000 

1 mln 1,5 mln € 6.000 

1,5 mln 2 mln € 7.000 

2 mln 2,5 mln € 8.000 

2,5 mln 3 mln € 9.000 

> 3 miljoen punten € 10.000 
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