
 
	

Pilotovereenkomst	
 
ONDERGETEKENDEN:  
 
 

1. Mobility Backoffice BV, gevestigd te Huizen en kantoorhoudend aan het adres 
Gooisch Ondernemerscentrum 0.53, Botterstraat 47, 1271 XL HUIZEN, ten deze han-
delend onder de naam Mobimiles en rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar direc-
teur mr C.J. Oostrom, verder te noemen Mobimiles; 

en  

2. [naam bedrijf] gevestigd te [plaats] en kantoorhoudend aan het adres [adres], [post-
code] te [stad] ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [naam], [functie],  
verder te noemen opdrachtgever  

 
 
OVERWEGENDE:  
 

• dat opdrachtgever wenst bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatak-
koord 2019 door gerealiseerde en vermeden CO2 emissies van medewerkers in 
het woon-werk en zakelijk verkeer te (laten) meten en vastleggen.  

 
• dat Mobimiles zich met name richt op het individueel en collectief motiveren van 

medewerkers van  bedrijven, overheden en non-profitorganisaties bij het streven 
naar meer duurzaam woon-werk en ander zakelijk verkeer en het verbeteren van 
de vitaliteit en gezondheid van deze medewerkers; 

 
• dat Mobimiles daartoe een webshop exploiteert van duurzame artikelen die door 

deze medewerkers kunnen worden aangeschaft tegen betaling met Mobimiles (= 
punten) die door hen zijn vergaard via een meer duurzaam woon-werk en ander 
zakelijk verkeer. Dit mede met het oog op het behouden van een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat en de verbetering van de bereikbaarheid van de vesti-
gingsplaats en de regio van Deelnemer. 

 
 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  
 

Artikel 1  
Opdrachtgever meldt zijn organisatie en maximaal 30 van zijn medewerk(st)ers hierbij aan voor 
proefdeelname aan het programma Mobimiles. De omvang en inhoud van het programma en de 
proefdeelname daaraan is beschreven in het bijgevoegde informatieblad (bijlage 1) en is daar-
mede partijen genoegzaam bekend.  
 



 
Artikel 2  
Mobimiles stelt gedurende de proefdeelname een accountmanager ter beschikking die zorg 
draagt voor opzet, introductie en begeleiding van het programma onder de deelnemende mede-
werk(st)ers.  
 
Artikel 3  
Opdrachtgever maakt wel/niet1 gebruik van een door Mobimiles ter beschikking gestelde registra-
tie app. Indien opdrachtgever zelf een dergelijke app in gebruik heeft, dient deze naar het oordeel 
van Mobimiles bruikbare en bewerkbare ritgegevens aan te kunnen leveren, zodat de benodigde 
administraties en leveranties vanuit de webshop adequaat en ongehinderd kunnen plaatsvinden.    
 
Artikel 4 
Persoonsgegevens van opdrachtgever en zijn deelnemende medewerk(st)ers worden vastgelegd 
in geautomatiseerde registratiesystemen, die in opdracht van Mobimiles door een bewerker wor-
den aangelegd en onderhouden. Deze registratiesystemen zijn aangemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens en door Mobimiles wordt een privacyreglement gehanteerd dat als bijlage bij deze 
overeenkomst is gevoegd.  
 
Artikel 5 
Deze overeenkomst heeft een looptijd van zes maanden na datum van ondertekening en eindigt 
van rechtswege zonder dat daartoe een opzegging vereist is. Mobimiles verzorgt aan het eind 
van de proefperiode een eindrapportage voor opdrachtgever, inclusief evaluatie van de gestelde 
doelen. Deze rapportage wordt besproken met opdrachtgever en vormt mede de basis van een 
besluit tot het aangaan van een reguliere overeenkomst voor een langere termijn.  
 
Artikel 6  
Opdrachtgever en zijn management nemen zonder voorbehoud de inspanningsverplichting op 
zich om het maximaal aantal medewerk(st)ers aan de proef te laten deelnemen.  
 
Artikel 8  
De kosten van de proefdeelname bedragen € ……… excl. btw en deze worden door Mobimiles bij 
aanvang van de proefneming aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
Artikel 9  
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassingen. Eventuele geschillen worden voor-
gelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Huizen op ________________________.  
 
  

 
1 Svp doorhalen wat niet van toepassing is 



 
Namens Mobimiles / Mobility Backoffice BV:  namens opdrachtgever:  
 
 
 
 
 
 
 
mr C.J. Oostrom         
directeur   
 
Bijlagen:  -     Informatieblad Reis Duurzaam 

- Privacyreglement Mobility Backoffice 2021-1 inzake Mobimiles  
      


