
Actievoorwaarden actie Arval Bike Lease & 

ConnectBike 
 

1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Aanbieder 1: Arval B.V. te Houten. 

Aanbieder 2: E-bike2work B.V. (handelend onder de naam ConnectBike) te 

Amsterdam. 

b. Deelnemer: de partij die aan deze actie deelneemt en voldoet aan deze 

actievoorwaarden. 

c. Actie: de door Arval georganiseerde Arval Bike Lease-actie met betrekking 

tot een gezamenlijk aanbod van zakelijke leaseauto en e-bike of speed 

pedelec. Deze actie is alleen toegankelijk voor zakelijke klanten, die het 

gebruik van de leaseauto en e-bike of speed pedelec aan hun werknemers 

kunnen aanbieden. 

d. Actieperiode: van vrijdag 28 juni t/m zondag 28 juli 2019. 

e. Actiewebsite: www.arval.nl/e-bike-en-auto. 

2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de Aanbieder en zijn alleen 

van toepassing op het vrijblijvend aanbod dat beschikbaar is op de actiepagina 

www.arval.nl/e-bike-en-auto. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de 

Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan. 

3. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door Aanbieder en is ter promotie 

van de ‘Arval Bike Lease & ConnectBike campagne’  

4. Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode. 

5. Deelname staat open voor werknemers van Deelnemers in de leeftijd vanaf 18 

jaar.  

6. In deze actie zitten de volgende auto’s: 

 Nissan Leaf ACENTA 40kWh 5d  

 Kia ProCeed 1.0 T-GDi GT-Line 5d 

 Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 74kW Active 5d 

7. In deze actie zitten de volgende fietsen:  

 Giant Prime – E+1 

http://www.arval.nl/e-bike-en-auto
http://www.arval.nl/e-bike-en-auto


 Giant Quick – E FS 45 km/u 

8. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw. 

9. De vanaf-prijs is de combinatieprijs van e-bike of speed pedelec en auto.  

10. De vanaf-prijs is voor de auto gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en een 

kilometrage van 30.000 kilometer per jaar. Voor de fiets is de looptijd 36 

maanden.   

11. Deelnemer sluit, wanneer gebruik gemaakt wordt van de actie, twee aparte 

overeenkomsten: voor de auto met Aanbieder 1: Arval B.V. en voor de e-bike of 

speed pedelec met ConnectBike B.V. . Daarbij hanteert elke Aanbieder zijn eigen 

voorwaarden die zijn toegespitst op het gekozen voertuig. 

12. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de betreffende 

Aanbieder. 

13. Aanbieders spannen zich samen in om het aanbod zo goed mogelijk op de 

behoeften van Deelnemers te doen aansluiten, maar zijn niet verantwoordelijk 

of aansprakelijk voor het op correcte manier nakomen van de verplichtingen 

door de andere Aanbieder. Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor eventuele 

fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen. 

14. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

 
 


