Vragen en antwoorden over de Zuidas Mobility Experience
Hoe gaat de Zuidas Mobility Experience in zijn werk?
De Zuidas Mobility Experience vindt plaats in de maand april. De inschrijving loopt van 8 februari tot 17
maart. Bij de aanmelding maken we met elke deelnemer direct een afspraak voor een persoonlijk,
telefonisch intakegesprek. In dit gesprek bespreken we met de deelnemer welk budget en welke
diensten hij/zij kan gaan gebruiken, en welke voorbereidingen hij/zij moet treffen om klaar te zijn voor
de Experience.
Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
Op zaterdag 17 maart sluit de inschrijving.
Is meedoen kosteloos?
Meedoen is kosteloos. U krijgt van ons een persoonlijk reisbudget afhankelijk van uw vervoerstype van
en naar de Zuidas.
Hoe zit het met het reistegoed? Hoe hoog is dit en mag ik wat over is, houden?
U krijgt van ons een persoonlijk reisbudget afhankelijk van uw vervoerstype van en naar Zuidas.
Tijdens de deelname ontvang u wekelijks een overzicht van de gemaakte ritten en kosten en uiteraard
krijgt u op tijd een waarschuwing wanneer het budget bijna op is. U kunt blijven reizen tot uw
persoonlijke budget op is. Het resterende bedrag wordt niet uitgekeerd. Niks houdt u dus tegen om alle
diensten een keer te proberen.
Van welke vervoersmiddelen kan ik gebruik gaan maken?
Met de Zuidaspas kunt u gebruik maken van de volgende mobilteitsdiensten:
•OV (bus, tram, metro en trein) – keuze 1e of 2e klasse
•Taxi (Uber en Transvision)
•Huurauto of auto op afroep (SIXT en Tripmanager)
•Deelfiets / e-bike (Urbee, OV-fiets en Hello bike)
•Deelauto (Greenwheels en Audi Shared Fleet)
•Parkeren (Stallingsparkeren fiets bij de 39 grootste stations en P+R parkeren bij Q-park)
Wat als ik in deze maand toch mijn auto even gebruik?
Als u meedoet met deze uitdaging, reist u zuiver en alleen een maand lang met alternatieve
vervoersmiddelen. De ervaring van oud-deelnemers leert dat de aangeboden diensten waaronder
deelauto’s prima kunnen voorzien in alle behoeftes, zowel doordeweeks als in het weekend.
Wat houdt de persoonlijke assistente in?
Op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur kunt u bellen met een persoonlijke assistent die met u de
optimale reis plant, helpt met de huur van een auto etc.
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