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0 ARS I Traffic & Transport Technology 

Meld u voor 29 augustus aan voor SLIM Prijzen, want iedere so• deelnemer ontvangt € 250,-- belastingvrij! 

Datum: zie poststempel 

Geachte heer/mevrouw, 

Hoogzomer en de files lijken voorgoed verdwenen. Maar helaas zullen de files na de zomer weer toenemen als 

iedereen in de spits op pad gaat. Over de ASO of een van de andere wegen van de RegioRing, gevormd door de ASO, 

de A12, de A15, de A73, de Pleyroute en de A325. Bovendien gaan de wegbeheerders de komende jaren grote 

werkzaamheden aan deze wegen uitvoeren. Onlangs is Rijkswaterstaat al gestart met de verbreding van de ASO 

tussen Grijsoord en Valburg. 

We pakken de files aan 

De bereikbaarheid van de regia Arnhem Nijmegen is voor de automobilist voortdurend een punt van zorg. Ook voor 

de overheden binnen de regia. Daarom hebben we samen het programma SLIM opgezet, onder meer om de overlast 

bij wegwerkzaamheden te verminderen. Een van de projecten die we daarvoor inzetten is SLIM Prijzen RegioRing. De 

overtuiging is dat we aileen samen met automobilisten, het bedrijfsleven en de overheden iets aan de filedruk 

kunnen doen. 

Aantrekkelijke beloning als u meedoet! 

In mei en juni van dit jaar hebben we met camera's de kentekens geregistreerd van auto's die tijdens de spits over de 

RegioRing reden. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft ons de bijbehorende persoonsgegevens verstrekt, 

binnen de spelregels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook het kenteken van uw auto hebben we 

meerdere malen tijdens de spits op (delen van) de RegioRing geregistreerd. Daarom nodigen we u van harte uit deel 

te nemen aan het project SLIM Prijzen RegioRing. Hiermee verdient u maandelijks een aantrekkelijke beloning 

(belastingvrij!) als u de spits mijdt. Als u wilt meedoen hebben we gegevens over uw autoritten nodig. De registratie 

daarvan vindt plaats met behulp van GPS (plaatsbepaling via satellieten) via een PDA. 

Hoe werkt SLIM Prijzen RegioRing? 

Het bed rag datu maandelijks met SLIM Prijzen RegioRing kunt verdienen, is gebaseerd op het aantal kilometers datu 

daar volgens onze metingen gemiddeld tijdens de spits hebt gereden in de maanden mei en juni van dit jaar. Dat is uw 

zogenaamde beloningsbudget. Als u straks tijdens het programma SLIM Prijzen RegioRing deze wegen tijdens de 

ochtend- en avondspits mijdt, blijft dit bedrag gehandhaafd en is het voor u. De spitstijden zijn van 7.00 tot 9.00 en 

van 15.30 van 18.30 uur. 

Wanneer u wei in de spits rijdt over de RegioRing, wordt per gereden kilometer € 0,10 van uw budget afgetrokken. 

Het bedrag dat overblijft wordt maandelijks aan u uitgekeerd. U hoeft nooit te betalen! De beloningsperiode start op 

6 september aanstaande en duurt tot eind juni 2012. Meedoen is extra aantrekkelijk, omdat de wegwerkzaamheden 

voor extra verkeershinder zullen zorgen. 
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Echt verdienen 

Meedoen betekent voor u de uitdaging om op een andere manier of op een ander tijdstip te reizen. Dus vroeger of 

later van huis of van het werk. Thuiswerken. De trein of bus nemen. Of gaan fietsen. Wat u het beste uitkomt. De 

moeite die u daarvoor neemt, belonen we. Want daarmee draagt u bij a an de bereikbaarheid voor ons allemaal. 

SLIM Prijzen RegioRing mag niet leiden tot extra hinder in de spits op andere wegen. Daarom controleren we op een 

aantal punten, waaronder op enkele bruggen, of hiervan sprake is. Op het bijgesloten kaartje ziet u waar. Als u die 

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

zien we dat als sluipverkeer en waarderen we per brugpassage uw beloning af met € 5,--. 

Als u meedoet, meten we op twee manieren uw reisgedrag. Met de software van 'SLIM Travel' (via de PDA in de auto) 

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. 

De voordelen op een rij 

Er zijn vele redenen om deel te nemen aan het programma SLIM Prijzen RegioRing: 

• 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 mee de bereikbaarheid van de regia te verbeteren. 

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

• ledere SOe persoon die zich voor 29 augustus aanmeldt, en voor 6 september als deelnemer is ingeschreven, 

ontvangt bovendien een bonus van € 250,-- belastingvrij! 

Meedoen? 

Ga naar de website van SLIM Prijzen (www.slimprijzen.nl) en meldt u aan via de aanmeldknop. In de bijlage van deze 

brief treft u een overzicht a an van de stappen die u moet zetten. 

Als u besluit niet deel te nemen, kunt u dit uiteraard ook melden. U doet dit met behulp van de afmeldcode (AM

code) bovenaan deze brief. Wij zullen u daarna niet meer benaderen. 

Contact 

De Servicedesk SLIM Prijzen RegioRing heeft antwoord opal uw vragen. Mail naar 

regioring@slimprijzen.nl of bel (070) 301 52 28 (op werkdagen van 08.00-20.00 uur). 

Helpt u mee de RegioRing bereikbaar te houden? Wij begroeten u graag als deelnemer aan SLIM Prijzen! 

Met vriendelijke groet, 

Carol van Eert 

directeur Stadsregio Arnhem Nijmegen 

P.S. 
Doet u niet mee met SLIM Prijzen RegioRing? We hebben ook een alternatief: de A50 Minder Hinder Pas 

Een van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de verkeershinder tijdens de werkzaamheden op de A50 tussen Valburg en 

Grijsoord zoveel mogelijk te beperken, is het inzetten van de A50 Minder Hinder Pas. Deze pas biedt de automobilist tijdens de 

werkzaamheden de mogelijkheid om het openbaar vervoer uit te proberen voor de woon-werk-reis en als alternatief voor de auto. 

Met een Proefpas reist u drie maanden gratis, met de vervolgpas reist u vervolgens zes maanden daarna met een korting van 55%. 

Op www.rijkswaterstaat.ni/a50minderhinder vindt u meer informatie over het gebruik en de voorwaarden van de A50 Minder 

Hinder (Proef)Pas. Hier kunt u zich ook aanmelden. Vanaf 1 september 2010 kunnen de passen in gebruik worden genomen. 
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Veelgestelde vragen SLIM Prijzen RegioRing 

1. lk heb een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan SLIM Prijzen RegioRing. Hoe komt u aan mijn 
persoonsgegevens? 
In het voorjaar van 2010 hebben camera's de kentekens geregistreerd van de auto's die op de RegioRirig Arnhem 
Nijmegen {A12, A15, A50, A325 en A73) reden. Van de auto's die regelmatig tijdens de spits zijn geregistreerd heeft 
Stadsregio Arhnem Nijmegen de naam-, adres- en woonplaatsgegevens opgevraagd bij de RDW (Rijksdienst voor het 
Wegverkeer). 'Regelmatig' betekent hier dat het kenteken van uw auto minimaal 5 keer per week is geregistreerd op 
een van de meetpunten tijdens de ochtend- of avondspits. De RDW verstrekt die gegevens vanzelfsprekend onder 
strikte voorwaarden van privacybescherming en aileen voor het project SLIM Prijzen RegioRing. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van de RDW (www.rdw.nl) of in de folder 'Privacybescherming en het 
kentekenregister' van de ROW. Bijgaand treft u een kaart aan met de cameralocaties. Ook vindt u op de website het 
privacyprotocol voor dit project. 

2. Waarvoor worden mijn gegevens verder nog gebruikt? Mag u deze wei gebruiken? 
Gedurende de looptijd van SLIM Prijzen RegioRing worden gegevens verzameld, beheerd en verwerkt voor het 
werven van deelnemers, communicatie met deelnemers, uitbetaling en het meten en analyseren van hun reisgedrag. 
Dit alles conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een algemeen gecombineerde melding (onder nr. CBP-1075161) voor het 
uitvoeren van kentekenregistraties en gegevensuitwisseling voor verkeersonderzoeken. 

3. Kan iedereen die een brief ontvangt deelnemen? 
SLIM Prijzen RegioRing heeft een maximum van 15.000 deelnemers. Deelnemers worden met name gekozen op basis 
van het aantal keren dat ze in het voorjaar van 2010 zijn geregistreerd op de meetpunten van de RegioRing. Zie de 
bijgevoegde kaart. De uitnodigingen worden in delen verzonden. Als eerste worden de automobilisten uitgenodigd 
die regelmatig op de A50 rijden (tussen Grijsoord en Valburg). Daar zijn de wegwerkzaamheden al gestart. 

4. lk rijd (bijna) nooit op de RegioRing, maar ik ontvang toch een persoonlijke uitnodiging. Hoe kan dat? 
Door middel van camera's zijn in het voorjaar van 2010 de kentekens geregistreerd van de voertuigen die op de 
RegioRing reden. Door bijvoorbeeld een vuiltje op (een van) de camera's of op uw kentekenplaat is uw kenteken 
mogelijk voor een ander kenteken aangezien. Wij bieden u daarvoor onze verontschuldigingen aan. U kunt de 
uitnodiging in dat geval als niet verzonden beschouwen. Wij stellen het wei bijzonder op prijs als u dit wilt meld en a an 
de Servicedesk via regioring@slimprijzen.ni. 

5. lk wil niet meer worden benaderd voor dit project. Wat kan ik doen? 
Wie niet verder wil worden benaderd kan dit op de website aangeven met behulp van de afmeldcode (AM code) die 
bovenaan de uitnodigingsbrief staat. Wij verwijderen dan uw adresgegevens uit de verzendlijsten. U ontvangt dan 
geen post meer van SLIM Prijzen RegioRing. Na afsluiting van het project worden uw gegevens vernietigd. Volgens de 
regels van de RDW kunnen de bezitters van geregistreerde kentekens ten hoogste twee maal voor SLIM Prijzen 
RegioRing worden benaderd. U kunt dus nog een herinnering ontvangen of een uitnodiging voor het invullen van een 
enquete. 

6. Kunnen meerdere personen op een woonadres deelnemen a an SLIM Prijzen RegioRing? 
Per woonadres kunnen aile mensen die aan de deelname-eisen voldoen, meedoen aan Slim Prijzen RegioRing. In 
ieder geval moeten van aile voertuigen die in uw huishouden aanwezig zijn, het kenteken worden opgegeven bij uw 
inschrijving. De voertuigen die aan de voorwaarden voldoen, maken gebruik van een PDA. De overige kentekens 
worden met de camera's op de meet- en controlepunten gevolgd om fraude te voorkomen. 

7. Ben ik verplicht mee te werken aan SLIM Prijzen RegioRing? 
Nee, we vinden het heel prettig als u zich aanmeldt, maar deelname is absoluut vrijwillig. 

8. Welke gegevens worden door de PDA doorgegeven? 
Als u deelneemt, ontvangt u een PDA in bruikleen. Dit apparaat wordt gebruikt om de GPS-posities te registreren van 
de deelnemer. Met behulp van deze gegevens wordt de beloning bepaald. Wij registreren geen gegevens als u in het 
buitenland rijdt. 
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9. Waar en wanneer ontvang ik de PDA? 
Als u een PDA in bruikleen wenst dan zorgen wij ervoor dat deze voorafgaand aan de start van 6 september 2010 in 
uw bezit is. Als u zich aanmeldt en u doet mee, krijgt u hierover nadere informatie. 

10. Wat kan ik allemaal doen met de extra diensten van SLIM Travel? 
SLIM Travel is een handige dienst. SLIM Travel helpt u om uw route te plannen. Het houdt rekening met files, 
wegwerkzaamheden en andere beperkingen. Ook krijgt u informatie over onder meer parkeerlocaties. lndien u 
gebruik maakt van de PDA in bruikleen, dan kunt u daarmee gratis e-mailen en internetten, thuis en onderweg (niet 
terwijl u rijdt, natuurlijk). De informatiediensten op de PDA maken deelnemers bewust van hun reisgedrag en van de 
beschikbare alternatieven. Daarmee helpen ze de bereikbaarheid van de regia te verbeteren. 

11. lk heb al een smartphone. Moet ik perse de PDA van SLIM Prijzen gebruiken? 
Nee, deelnemers kunnen ook hun eigen PDA of smartphone gebruiken. Tenminste, als die voor het doel van SLIM 
Prijzen RegioRing geschikt is. Zij krijgen dan de gratis software van SLIM Travel ter beschikking, waarmee ze ook over 
de extra diensten beschikken. 
Net als bij de PDA van SLIM Prijzen geldt dat deelnemers hun smartphone altijd werkend bij zich moeten hebben in de 
auto tijdens de spits. Als u hem vergeet, of als hij niet aanstaat en uw auto wordt gesignaleerd door een van de 
camera's, dan wordt uw beloningsbudget met € 5 euro afgewaardeerd. 

12. Wat is mijn beloningbudget en hoe wordt dat berekend? 
Als u aan SLIM Prijzen RegioRing meedoet, krijgt u per maand een bedrag in het vooruitzicht gesteld, dat u kunt 
verdienen door de spits te mijden. Dit noemen we uw beloningsbudget. Uw beloningsbudget berekenen we aan de 
hand van uw referentieniveau en het aantal werkdagen in een maand. Uw referentieniveau is het aantal kilometers 
datu per week gemiddeld in de spits over de RegioRing rijdt. Dit aantal berekenen we in eerste instantie a an de hand 
van de cameragegevens uit mei en juni 2010. Op het moment datu zich aanmeldt met de postcodes van uw woon- en 
werkadres, berekenen we uw definitieve referentieniveau. Als deelnemer moet u instemmen met het aan u 
toegekende referentieniveau. 

13. Hoe kan ik de spits mijden? 
De deelnemer kan de spits mijden door eerder of later van huis/werk te vertrekken. De spitstijden 
zijn van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot 18.30 uur. Een andere mogelijkheid is dat de 
deelnemer de fiets neemt, het openbaar vervoer of niet gaat rijden, maar bijvoorbeeld gaat 
thuiswerken. 

14. Beta a I ik belasting over mijn beloning? 
Nee, uw beloning is vrijgesteld van inkomstenbelasting. U hoeft dit bedrag dus niet op te geven aan de 
Belastingdienst. 

15. lk heb al een ASO Minder Hinder Pas. Kan ik dan ook meedoen met SLIM Prijzen RegioRing? 

Nee, dat kan niet. De ASO Minder Hinder Pas wordt door Rijkswaterstaat aangeboden in verband met de verwachte 

verkeershinder tijdens de uitvoering van wegwerkzaamheden. Deze pas biedt allerlei voordelen voor reizigers, zeals 

kortingen op openbaar vervoer en fietsvoorzieningen (OV-fiets). Wie deze pas heeft, kan niet meedoen met SLIM 

Prijzen RegioRing. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Rijkswaterstaat. 

16. Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op www.slimprijzen.nl. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk 
via e-mail regioring@slimprijzen.nl of telefonisch {070 301 52 28). De Servicedesk is op werkdagen (maandag tot en 
met vrijdag) bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. 
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