Deelnamevoorwaarden Fietsverkiezing 2023
De Fietsverkiezing 2023 kent 6 categorieën:
1. Fiets van het Jaar
2. E-bike van het Jaar
3. Speed E-bike van het Jaar
4. Bakfiets van het Jaar
5. Racefiets van het Jaar
6. Gravelbike van het Jaar.
De Fietsverkiezing wordt voor de 36ste keer georganiseerd.
Voor deelname aan de ‘Fietsverkiezing’ komen in aanmerking alle fabrikanten en importeurs van
fietsen in Nederland. De ter beoordeling aangeboden fietsen komen uitsluitend voor een
nominatie in aanmerking indien deze fietsen voldoen aan de volgende voorwaarden:

Productvoorwaarden
De fiets moet in serie worden vervaardigd en voor de consument in Nederland beschikbaar
zijn aan de start van het verkoopseizoen, uiterlijk 1 mei 2023.
Als de aangeboden fiets een prototype is, komt de fiets alleen in aanmerking voor een
nominatie indien de in serie vervaardigde fietsen identiek zijn aan het beoordeelde prototype.
De fiets moet voldoen aan de volgende technische normen:
o Stads- en toerfiets - NEN-EN 14764
o Racefiets - NEN-EN 14781
o MTB - NEN-EN 14766
o E-Bike - NEN-EN 15194
o Speed E-Bike moeten goedgekeurd zijn volgens (kader)richtlijn 2002/24/EG of de
(kader)verordening (EU) nr. 168/2013.
Indien de bovenstaande normen niet van toepassing zijn, dient de aangeboden fiets te
voldoen aan de algemene eisen productveiligheid.
De inzendingen komen uitsluitend in aanmerking voor een nominatie indien zij voldoen aan de
richtlijnen voor verlichting en zijreflectie.
Kinder- en jeugdfietsen zijn uitgesloten van deelname aan deze verkiezing.

Aanmeldprocedure
Fietsen die ter beoordeling worden aangeboden, moeten zijn aangemeld via de website
Fietsawards.nl vóór 14 januari 2023.
De aangemelde fietsen moeten rijklaar en gereed voor testen afgeleverd worden bij de
testlocatie. Details volgen bij de bevestiging
De aangemelde fietsen moeten door inzender worden opgehaald worden bij de testlocatie.
Details volgen bij de bevestiging

Kosten voor deelname
Voor iedere ter beoordeling aangeboden fiets zal een bedrag in rekening worden gebracht.
Leden van RAI Vereniging betalen € 545 (excl. BTW). De snelle inschrijvers (inschrijving
uiterlijk 9 december 2022) betalen een early bird tarief van € 495 (excl. BTW).
Niet-RAI leden betalen € 645,- (excl. BTW). De snelle inschrijvers (inschrijving uiterlijk 9
december 2022) betalen een early bird tarief van € 595,- (excl. BTW).
Inzendingen worden uitsluitend ter jurering meegenomen als de factuur voor de
deelnamekosten is betaald.
Fietsen die in de doos worden afgeleverd krijgen extra kosten in rekening gebracht van €150,per fiets. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de juiste afstelling van de fiets.
De ingezonden fietsen blijven eigendom van de inzender.
RAI Vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het product ten tijde van de
jurering.

Gebruik logo genomineerden en winnaar 2023
Genomineerden en winnaars ontvangen een Nederlandstalig en Engelstalig logo van de
categorie waarin zij in de prijs zijn gevallen.
De prijs voor de winnaar en/of genomineerden is verbonden aan het type fiets met
bijbehorende specificaties van de inzending.
Het logo mag alleen gebruikt worden in combinatie met de winnende fiets met bijbehorende
specificaties. De prijs is niet overdraagbaar naar andere producten of diensten van de
producent.
Het logo is gedeponeerd door RAI Vereniging en moet worden gebruikt in de kleur en
vormgeving zoals door de organisatie is aangeleverd. Het is niet toegestaan om het logo aan
te passen.
Het logo moet direct naast het winnend product geplaatst worden. Het is niet toegestaan het
logo bij anderen dan het winnend product te plaatsen of door plaatsing van het logo de
suggestie te wekken dat ook andere fietsen genomineerd zijn.

Juryring
De beoordeling geschiedt door een geselecteerde jury. Juryleden worden door de organisatie
uitgenodigd.
Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
Inzenders mogen geen lid van de jury zijn.
De inzendingen worden beoordeeld op techniek, ontwerp, innovatie, rijeigenschappen,
veiligheid en prijs/kwaliteit (voorbeeld beoordelingsformulier).
De jury kiest uit de inzendingen de genomineerden en winnaars per categorie.
Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.
De Fietsverkiezing is een initiatief van RAI Vereniging, sectie Fietsen
Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met Arianne Burm, a.burm@raivereniging.nl of
020-5044902.

