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Deze uitnodiging wordt per mail verstuurd. In het blauw de begeleidende tekst voor in de e-mail. 

Beste deelnemer aan SLIM Prijzen Waalbrug, 

Is uw deelname aan SLIM Prijzen Waalbrug u goed bevallen? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u de 
spits wilt blijven mijden voor een beloning. Dat kan met SLIM Prijzen RegioRing. In september 2010 start 
dit nieuwe beloningsproject in de regio Arnhem Nijmegen. De werving van de eerste groep deelnemers 

voor dit project vindt in de loop van de maand juli 2010 plaats. Wij maken u graag attent op deze 
mogelijkheid. In de bijlagen bij dit bericht leest u meer. 

Met vriendelijke groet, 

Servicedesk SLIM Prijzen Waalbrug 

SLIM Prijzen RegioRing brengt u in beweging 

Nieuw project: SLIM Prijzen RegioRing 

SLIM Prijzen RegioRing is een van de projecten waarmee de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich ins pant om 

de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Het project richt zich met name op het verminderen van de 

hinder van de komende wegwerkzaamheden. Nu eerst op de A50 en vanaf volgend jaar ook op andere 
wegen. 

Voorwie? 

Automobilisten die regelmatig in de spits over de wegen van de RegioRing rijden, kunnen meedoen a an 

SLIM Prijzen RegioRing. Zij ontvangen thuis een uitnodiging. De voorwaarde is dat zij in de periode van 

mei en juni 2010 minstens 5 keer gemiddeld per week over de RegioRing red en, langs een van meet- en 

controlepunten. Als eersten zijn de automobilisten uitgenodigd die regelmatig op de A50 rijden. 

Als ex-deelnemer van SLIM Prijzen Waalbrug komt u ook in aanmerking. De voorwaarde is in uw geval dat 

u minimaal 2,5 keer per week gemiddeld in de ochtendspits over de Waalbrug reed, in de periode 
voorafgaande a an de start van SLIM Prijzen Waalbrug. 

Hoe werkt SLIM Prijzen RegioRing? 

Dit project beloont elke kilometer die een deelnemer bespaart door minder in de spits (7.00-9.00 en 
15.30-18.30 uur) te rijden dan voorheen. Over de wegen van de RegioRing: de A12, A15, A50, A73 en 

A325. Het project duurt van 6 september 2010 tot eind juni 2012. 

Deelnemers aan SLIM PrijzenRegioRing krijgen iedere maand een beloningsbudget toegewezen. De 
hoogte van het bedrag is gebaseerd op het aantal kilometers dat een deelnemer gemiddeld per week 

over de RegioRing reed in de spits. Bij ex-deelnemers van SLIM Prijzen Waalbrug is dit budget gebaseerd 

op hun reisgedrag in de periode voorafgaand aan SLIM Prijzen Waalbrug. In combinatie met hun 
reisgedrag in de spits, zeals bepaald op grond van de cameragegevens op de meet- en controlepunten op 

de RegioRing in mei en juni 2010. Het is daarnaast afhankelijk van het aantal werkdagen in die 

betreffende maand. Per kilometer bedraagt het budget € 0,10. 

Voor iedere kilometer die een deelnemer na 6 september in de spits op de RegioRing rijdt, wordt € 0,10 
afgewaardeerd van het beloningsbudget. Camera's op meet- en controlepunten registeren of de 

deelnemers hier langsrijden, hoe laat en wanneer. 
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Bijzonder bij SLIM Prijzen RegioRing 
SLIM Prijzen RegioRing werkt met afwaardering per in de spits gereden kilometer over de RegioRing. En 
dus niet met aantallen passages, zoals bij SLIM Prijzen Waalbrug. De spitstijden zijn iets anders dan u was 
gewend. 

Ook kent SLIM Prijzen RegioRing extra eisen in verband met het voorkomen van uitwijkgedrag. Het project 

mag niet leiden tot extra hinder in de spits op andere wegen. Daarom wordt op een aantal punten, 
waaronder enkele bruggen, gecontroleerd of hier sprake van is. Op het bijgeslote,n kaartje ziet u waar. Als 

u die punten momenteel al passeert, is er niets aan de hand. Doet u dat straks vaker dan voorheen, dan 

zien we dat als sluipverkeer en wordt per keer € 5,- van uw beloningsbudget afgewaardeerd. 

Als u meedoet met SLIM Prijzen RegioRing meten we op twee manieren uw reisgedrag. Met SLIM Travel 

en met camera's op meet- en controlepunten. Wie niet beschikt over een voor SLIM Travel geschikte PDA 
of smartphone, kan er een in bruikleen krijgen. Door actieve deelname kan deze PDA uw eigendom 
worden. 

De voordelen op een rij 

• U kunt een mooi bed rag verdi en en dat - afhankelijk van uw reisgedrag- kan oplopen tot € 150,-

per maand. 
• Met SLIM Travel krijgt u de beschikking over unieke software voor route- en reisinformatie. 

• U helpt zo de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. 
• led ere 100ste deelnemer krijgt € 100,- extra uitgekeerd. 

• En u maakt iedere maand kans op € 200,- extra als u Slimste Reiziger van de maand wordt! 

Meedoen? 

Om deelnemer te worden, meldt u zich met uw kenteken aan via de website www.slimprijzen.nl. U krijgt 

dan binnen enkele minuten het verzoek uw gegevens te bevestigen. Vervolgens krijgt u een melding of u 

voldoet aan de voorwaarden. Als dat zo is, krijgt u alvast een indicatie van uw beloningsbudget te zien. U 

ontvangt de inloggegevens voor uw persoonlijke pagina. Daar leest u dan wat u moet doen om uw 

deelname definitief te maken. 

Meedoen met SLIM Prijzen RegioRing betekent voor u- net als bij SLIM Prijzen Waalbrug - de uitdaging 

om op een andere manier te reizen, of op een ander tijdstip. Dus vroeger of later van huis of van het 

werk. Thuiswerken. De trein of bus nemen. Of gaan fietsen. De moeite die u daarvoor doet, belonen we. 

Want daarmee draagt u bij aan de bereikbaarheid voor de regio in zijn geheel. 

Minder Hinder pas 

Vanaf 1 augustus 2010 kunnen automobilisten zich aanmelden voor de Minder Hinder pas van 

Rijkswaterstaat. Dat geldt ook voor u. Hiermee kunt u vanaf 1 september tijdens de werkzaamheden a an 

de A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord tegen aantrekkelijke korting van het openbaar 
vervoer gebruikmaken. Dat is de eerste drie maanden gratis, daarna krijgt u flinke korting. 

U kunt kiezen tussen meedoen aan SLIM Prijzen RegioRing en de Minder Hinder pas. Maar niet beide 

tegelijk. Bent u gei'nteresseerd in de Minder Hinder pas? Kijk dan vanaf 1 augustus op 

www.rijkswaterstaat.nl/a50minderhinder. 

Contact 

De Servicedesk SLIM Prijzen RegioRing heeft antwoord opal uw vragen. Mail naar 
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regioring@slimprijzen.nl of bel (070) 30152 28 (op werkdagen van 08.00-20.00 uur). 

HELPT U MEE DE REGIO BEREIKBAAR TE HOUDEN? WIJ BEGROETEN U GRAAG ALS DEELNEMER AAN SLIM 

PRIJZEN REGIORING! 
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