IkrijvoorNL

18060024 062018

Voorwaarden en criteria
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IkrijvoorNL is een initiatief van Interpolis.
Interpolis is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn (KvK-nummer:
08053410, AFM-nummer: 12000606). Het kantooradres van Interpolis is Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.
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Deze voorwaarden.
U aanvaardt deze voorwaarden als u een initiatief indient om in aanmerking te komen voor een bedrag dat de
AutoModus gebruikers bij elkaar sparen.
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U kunt tot en met 1 augustus 2018 een initiatief indienen.
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Wanneer komt uw initiatief in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit IkrijvoorNL?
Uw initiatief is een:
• (burger)Initiatief op het gebied van verkeersveiligheid.
• Onderzoek naar verkeersveiligheid.
• Initiatief van een NGO op het gebied van verkeersveiligheid.
• Project voor verkeersslachtoffers veroorzaakt door gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.
En:
• De financiële ondersteuning is bedoeld voor een concreet doel. Er kan geen geld worden aangevraagd voor
financiering van een organisatie of personeel.
• Het aantal mensen dat bereikt wordt staat in verhouding tot de financiële ondersteuning.
• Het initiatief is gericht op het beïnvloeden van menselijk gedrag in het verkeer.
• Het initiatief betreft geen infrastructurele aanpassingen in het verkeer.
• Het initiatief draagt bij aan de ambitie van 25% minder verkeersongevallen in 2020.
Deze voorwaarde geldt niet voor projecten van organisaties voor verkeersslachtoffers.
• Als het initiatief onderzoek is, is het doel van het onderzoek concreet beschreven en is het belang van het
onderzoek gemotiveerd.
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Hoe dient u een initiatief in?
• Via de webpagina www.ikrijvoorNL.nl meldt u het initiatief aan. Wij vragen uw naam, emailadres, naam van het
initiatief en de motivatie.
• U ontvangt daarna een email van ons met een formulier met vragen.
• U stuurt het formulier voor 1 augustus 2018 volledig ingevuld terug aan: slimopweg@interpolis.nl.
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Wat doen wij met de initiatieven?
• Op 1 september 2018 benoemt de geselecteerde jury de Top 5 initiatieven.
• Van 1 oktober 2018 tot 1 november 2018 stemmen gebruikers van de AutoModus app op hun favoriete initiatief
uit de Top 5.
• Het aantal stemmen per initiatief is de grondslag voor de verdeling van het gespaarde geld.
De bedragen die worden toegekend aan ieder initiatief zijn inclusief schenkbelasting.
Als u een ANBI- of SBBI- status heeft, hoeft u geen schenkbelasting te betalen.
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Hoe informeren wij de initiatieven over de uitslag?
• Het initiatief dat geld ontvangt, krijgt een email in de maand december 2018.
• Het initiatief dat geen geld ontvangt, krijgt geen bericht.
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Wat verwachten wij van u?
• Wij mogen uw initiatief promoten door er publiciteit aan te geven.
• U werkt mee aan publiciteit die wij aan uw initiatief geven.
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U kunt een initiatief indienen als u:
• 18 jaar of ouder bent, en
• een eigen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt.
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Uw persoonsgegevens gebruiken we niet voor andere acties.
De persoonlijke gegevens die u op het aanmeldingsformulier invult, gebruiken we alleen om met u te corresponderen
over het door u aangemelde initiatief.
We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, zoals beschreven in onze privacy- en cookie policy.
Het volledige privacystatement vind u hier.
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Interpolis mag zelf beslissen en hoeft niet vooraf te melden dat zij:
• Met IkrijvoorNL stopt.
• De voorwaarden verandert.
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Interpolis beslist zelf over situaties die niet in deze voorwaarden en criteria zijn opgenomen.
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Voor klachten over IkrijvoorNL kunt u een e-mail sturen naar klachten@interpolis.nl.
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.
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Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
• Over de jury, de uitslag of de opzet van IkrijvoorNL wordt niet gecorrespondeerd.
• Op de relatie tussen Interpolis en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
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