
 
 
 
BIKECOINS Algemene Voorwaarden  
 
1. BIKECOIN is een exclusief programma van QicQ voor de KLANT 
 
2. BIKECOINS gelden alleen op door QicQ geselecteerde en aangeboden fietsen. 
 
3. BIKECOINS worden niet aangeboden in combinatie met aanbiedingen of andere 

kortingen. 
 
4. Hoogte van de vergoeding 

4.1. De hoogte van de kilometervergoeding van het BIKECOIN programma hangt af van 
het aangeschafte model door KLANT en wordt bepaald door QicQ. 

4.2. Voorbeeld: Indien de kilometervergoeding 4 cent per kilometer is, heeft KLANT na 
1000 kilometers 40 BIKECOINS opgebouwd. 1 BIKECOIN = 1 Euro 

 
5. Aanmelden BIKECOIN programma 

5.1. KLANT wordt automatisch aangemeld indien het BIKECOIN programma is 
overeengekomen. 

5.2. Als overeenkomst van het BIKECOIN programma telt de vermelding daarvan op de 
factuur waar de fiets op vermeld staat 
 

6. Rechten Bikecoin programma 
6.1. Rechten aan het BIKECOIN programma door KLANT kunnen alleen ontleend worden 

als het BIKECOIN programma en de kilometervergoeding vermeld zijn op de factuur 
van de fiets van de KLANT. 

6.2. Het BIKECOIN programma is gebonden aan KLANT, en vervalt wanneer KLANT geen 
eigenaar meer is van de fiets. 

 
7. Opbouw BIKECOINS 

7.1. BIKECOINS worden opgebouwd gedurende drie jaar na aanschaf van de fiets, of tot 
een maximum van 30000 kilometer van de fiets.  

7.2. Indien de 30000 kilometer gehaald worden door KLANT voor de afloop van drie jaar 
vervalt de opbouw van BIKECOINS. 

7.3. De opgebouwde BIKECOINS zijn nog 6 maanden geldig na afloop van het BIKECOIN 
programma, dus na drie jaar of eerder bij 25.000 kilometer. 

7.4. 6 Maanden na afloop van het BIKECOIN programma hebben de BIKECOINS geen 
waarde meer 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8. Inruil BIKECOINS 

8.1. De BIKECOINS kunnen door KLANT ingewisseld worden bij QicQ voor de aanschaf 
van onderhoud(contracten), accessoires, e-bikes of speed pedelecs. Dat geldt ook 
voor producten in de Sale, of met korting. 

8.2. BIKECOINS kunnen gebruikt worden door KLANT na verificatie door QicQ van het 
aantal gereden kilometers. Dit doet QicQ digitaal (indien de fiets die optie biedt) of  
fysiek via het display van de fiets. 

8.3. Indien KLANT een X aantal BIKECOINS heeft opgebouwd, en deze wilt inwisselen 
voor een product dat duurder is, kan de KLANT bijbetalen. 

8.4. Indien KLANT een X aantal BIKECOINS heeft opgebouwd, en deze wilt inwisselen 
voor een product dat goedkoper is, blijft er een resterend X aantal BIKECOINS 
openstaan. 

8.5. KLANT kan elk moment inzage vragen in de opbouw van zijn/haar BIKECOIN 
programma 

 
9. Fraude 

9.1. Bij vermoeden van fraude door KLANT is QicQ gerechtigd het BIKECOIN programma 
direct af te breken, en zijn de BIKECOINS van KLANT niet langer geldig 

 
10. Gebruiken BIKECOINS 

10.1. BIKECOINS kunnen nooit worden ingeruild tegen euro's of andere valuta. 
10.2. Een uitzondering hierop is indien QicQ eenzijdig besluit het gehele BIKECOIN         
programma te stoppen, de KLANT heeft dan recht op een financiële vergoeding. 

 
11. Financiële vergoeding 

11.1. Indien sprake is van beëindiging van QicQ conform artikel 9.2 krijgt de KLANT  
een financiële compensatie volgens de volgende berekening: 

Max aantal kilometers/2 * kilometervergoeding minus reeds besteedde BIKECOINS. 
Voorbeeld: Er is in totaal aan € 100,- BIKECOINS uitgekeerd aan klant.. De 
kilometervergoeding van de fiets is 4 cent. Het maximaal aantal kilometers is 30.000. De 
rekensom ziet er als volgt uit 
30.000/2 * 0,04 = € 600  minus € 100 al uitgekeerd: KLANT krijgt € 500,- overgemaakt naar 
zijn/haar Nederlandse bankrekening. 
 
12. Algemene Verkoopvoorwaarden 

12.1. Verder gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden van QicQ 
 
 
 


