INTENTIEVERKLARING FELYX – GEMEENTE WASSENAAR
ONDERGETEKENDE:
Gemeente Wassenaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht
gevestigd aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door xxx, hierna te noemen ("gemeente")
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
•

•
•

Felyx Sharing B.V., gevestigd aan de Pilotenstraat 37 te Amsterdam
voornemens is om in Wassenaar elektrische deelscooters aan te gaan bieden
aan gebruikers van een door Felyx ontwikkelde mobiele applicatie;
De gemeente dit initiatief ondersteunt omdat het past binnen de ambities die
Wassenaar heeft op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid;
De gemeente daarom onder voorwaarden wil meewerken aan de plaatsing van
de elektrische deelscooters;

GEMEENTE VERKLAART JEGENS FELYX:
•
•
•

Dat de gemeente positief staat tegenover het initiatief van felyx inzake de elektrische deelscooters;
Dat de gemeente bereid is om mee te werken aan het plaatsen van elektrische
deelscooters van felyx in Wassenaar;
Dat de gemeente bereid is om nadere afspraken te maken over de implementatie, monitoring en evaluatie;

FELYX VERKLAART JEGENS GEMEENTE:
•

•
•
•

Dat felyx zich inspant om de afspraken zoals beschreven in het Plan van Aanpak Wassenaar na te komen. En nadere afspraken te zullen maken met de
gemeente over gebruik, monitoring, evaluatie, klachtenafhandeling en datasharing;
Dat deze afspraken integraal onderdeel uit zullen maken van de wederzijdse
afspraken tussen de gemeente en felyx;
Met onze dienstverlening te starten binnen het servicegebied Wassenaar, zoals afgestemd met de gemeente;
Dat het servicegebied op termijn op basis van data-analyse kan worden uitgebreid, waar de gemeente van in kennis zal worden gesteld.
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OVERIGE AFSPRAKEN:
•
•
•

Beide partijen hebben te allen tijde de mogelijkheid de samenwerking eenzijdig
te beëindigen.
Felyx zal geen financiële tegemoetkoming ontvangen van de gemeente voor
het aanbieden van haar deelscooters.
Felyx verklaart zich op voorhand bereid om binnen technische en commerciële
kaders medewerking te verlenen aan initiatieven op het gebied van MaaS (Mobility-as-a-Service) in de regio Wassenaar.

__________________
Gemeente Wassenaar
Door:
Datum:

___________________
Felyx Sharing B.V.
Quinten Selhorst (CEO)

