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Spelregels Mobimiles (versie januari 2022-0) 
 
Algemeen 
Hartelijk welkom als deelnemer aan Mobimiles. U gaat nu zelf de voordelen ervaren van an-
ders reizen van en naar het werk en dankzij u vergroten we de bereikbaarheid van de regio 
en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het milieu en de luchtkwaliteit. Boven-
dien vergroot u ook nog eens uw eigen gezondheid en vitaliteit en kunt u sparen voor leuke 
artikelen in onze webshop! 
 
Wijzigingen en aanvullingen, 
Deze spelregels kunnen ter verduidelijking op ieder moment worden gewijzigd en er kunnen 
nieuwe aan worden toegevoegd. Daarnaast kunnen in overleg met uw werkgever nog speci-
fieke aanvullende spelregels voor uw organisatie worden toegevoegd. De meest recente ver-
sie is altijd te vinden onder “Downloads” op onze website www.mobimiles.nl. 
 
Periodieke overzichten 
Mobimiles voorziet uw werkgever periodiek van volledig geanonimiseerde overzichten per 
modaliteit van het door deelnemende werknemers afgelegde woon-werk en ander zakelijk 
verkeer, met daarbij opgave van de totaal en gemiddeld geregistreerde c.q. vermeden 
CO2uitstoot, verbrande kilocalorieën, thuiswerkdagen en vergaarde punten.  
 
Individuele gegevens in niet anonieme vorm worden slechts aan de werkgever verstrekt na 
voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werknemer(s). 
 
Spelregels  
 
1. Deelname en aanmelding  
U reist regelmatig van en naar uw werk. Nadat uw werkgever de samenwerkingsovereen-
komst heeft getekend ontvangt u per e-mail een uitnodiging met link naar de Android of iOS 
App Store voor het downloaden van de registratie app. De uitnodigingsmail bevat ook een 
bedrijfscode, waarmee u zich kunt registreren. 
 
2. Referentieprofiel  
Afhankelijk van de gebruikte app wordt uw huidig mobiliteitsgedrag in het woon-werkver-
keer via een korte enquête in de app vastgelegd in een zgn. “referentieprofiel”. Daarna kunt 
u gaan deelnemen aan het project. 
 
3. Startdatum    
Vanaf uw persoonlijke startdatum worden uw woon-werk kilometers en andere zakelijke ki-
lometers vastgelegd en vergaart u punten om in aanmerking te komen voor aantrekkelijke 
duurzame artikelen en activiteiten. Kijk daarvoor in onze webshop: https://mobimi-
les.nl/shop/  
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Als u twee weken lang helemaal geen kilometers vastlegt wordt er contact met u opgeno-
men. Bij twee maanden geen vastlegging wordt uw deelname beëindigd. 
 
4. Ritregistratie en goedkeuring  
De vastlegging van de woon-werk verplaatsingen verloopt in principe met behulp van een 
app op basis van gps-data, waarbij uw totale afgelegde route vastgelegd kan worden. Dus 
bijv. ook het gedeelte dat met het ov wordt afgelegd. U heeft altijd inzage in de vastgelegde 
gegevens en u geeft uitdrukkelijk goedkeuring aan vrijgave en gebruik ervan binnen Mobimi-
les.  
 
5 Punten 
Uw automatisch vastgelegde of door uzelf handmatig toegevoegde ritten t.b.v. woon-werk-
verkeer leveren punten op, te weten: 
 

• 1 punt per gefietste kilometer 
• 0,5 punt per ov-kilometer 
• 0,5 punt per elektrische autokilometer 
• 15 punten per thuiswerkdag 

 
Wij verwachten dat u na afloop van elke werkweek uw ritten goedkeurt en vrijgeeft. 
 
6. Online registratie  
Als u (tijdelijk) niet de beschikking heeft over een geschikte smartphone kunt u gebruik ma-
ken van online registratie. Als dit door welke oorzaak dan ook niet (volledig) wordt ingevuld 
of ontvangen, kunnen de gegevens niet worden verwerkt en krijgt u geen punten.  
 
Zorg daarom dat u de gegevens goed bijhoudt, bewaart en tijdig inzendt! 
 
 


