
 

 
Actievoorwaarden Flytz Pilot 

 
De algemene voorwaarden van Moves zijn van toepassing. Daarnaast gelden de 
volgende actievoorwaarden. 

1. De actie geldt enkel tijdens de actieperiode en voor reizen die via de Moves-app zijn 
geboekt en uitgevoerd. 

2. De actieperiode loopt van 1 april t/m 31 juni 2022. 
3. Het reisbudget per maand kan enkel binnen de een maand binnen de actieperiode 

opgemaakt worden. Houd je een gedeelte van je reisbudget over? Dit vervalt en kan 
niet worden meegenomen naar een volgende maand of omgezet worden in 
contanten. 

4. De reis budgetten zijn niet om te wisselen in contanten of andere gelden. 
5. Deelname geldt enkel voor personen met een actief Moves account, waarbij voor- en 

achternaam, school e-mailadres, telefoonnummer en betalingsmethode opgegeven 
is. 

6. De actie is persoonsgebonden en kan niet aan derden worden verstrekt of worden 
doorgegeven. 

7. Tijdens de actieperiode gelden de tarieven van aanbieders zoals vermeld in de 
Moves-app. 

8. Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties die betrekking hebben 
op de Flytz en de Moves app. 

9. Door deelname aan deze actie geef je Flytz toestemming om na afloop van de actie 
contact met jou op te nemen om te informeren naar jouw beleving van de actie.  

10. Door deelname aan deze actie verplicht je jezelf om je persoonlijke reisoverzichten 
over de maanden april / mei / juni 2021 van het studentenreisproduct voor aanvang 
van de actieperiode aan te leveren bij Flytz in excel. Deze data wordt gebruikt voor 
onderzoeksdoeleinden door Flytz. Bekijk hier de volledige toelichting naar de 
onderzoekstoepassingen van Flytz zoals beschreven in hun Privacy Statement.  

11. Door deelname aan deze actie verplicht je jezelf om de eindmeting van de pilot 
middels een schriftelijke enquête in te vullen. 

12. Door deelname aan deze actie verplicht je jezelf om jouw reguliere 
studentenreisproduct niet te gebruiken, en deze te vervangen voor het product in de 
Moves app gedurende de actieperiode.  

13. Met betrekking tot het algemeen gebruik van de Moves app geldt het privacy 
statement van Moves. Bekijk hier het volledige privacy statement van Moves.  

14. Flytz en Moves behouden zich het recht om de actievoorwaarden ten allen tijden op 
enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Dit wordt vermeld op: 
www.moves.nl/flytz 

15. Flytz en Moves behouden zich het recht om in geval van een gegronde reden (bij 
misbruik van promotionele activiteiten) verworven reisbudgetten direct te laten 
vervallen. 

16. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname 
worden uitgesloten. Daarbij kan eventuele onterecht verstrekte korting 
teruggevorderd worden via Moves of door middel van een factuur. 

17. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
18. Opmerkingen, klachten of andere vragen? Neem dan contact op met de 

klantenservice van Moves via: info@moves.nl of bel: 085-0872000. 
19. Als je deelneemt aan de actie, ga je direct akkoord met deze actievoorwaarden. Deze 

actievoorwaarden zijn te vinden op www.moves.nl/flytz 
20. Voor deze actie deelt Moves jouw reisdata met Flytz. Dit betreft de volgende 

gegevens:  
Reistransactie: tijdstip, locatie, traject, klasse en kosten per gemaakte reistransactie; 
Betaalgegevens: betaald via shared account of privé. 



 

21. Flytz is gemachtigd om een bedrag van 125 euro in rekening te brengen bij deelnemers 
indien zijn niet compliant omgaan met de gestelde regels. Dit houdt in dat je dus niet 
gebruikt maakt van je reguliere studentenreisproduct en participeert in het onderzoek (bijv. 
surveys invullen).  

22. Flytz is gemachtigd om door middel van steekproeven te onderzoeken of deelnemers zich 
houden aan de actievoorwaarden. In dat geval wordt een deelnemer gevraagd de reisdata 
van de OV-chipkaart van de desbetreffende maand te uploaden, zodat er kan worden 
gekeken of de deelnemer eerlijk omgaat met het reisproduct.  

23. Deelnemers die toestemming hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, 
hebben ook het recht om deze weer in te trekken. In dat geval verlies je het recht op 
persoonlijk budget tijdens de pilot.  


