Gebruiksvoorwaarden behorend bij de ZoetermeerPas
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Gemeente: Gemeente Zoetermeer;
2. ZoetermeerPas: Pas waarmee sportieve, educatieve en culturele diensten of activiteiten met
Korting worden afgenomen door de Pashouder;
3. Pashouder(s): Inwoners van Zoetermeer met een inkomen tot 120% van de voor hem of haar
geldende bijstandsnorm op de dag van aanvraag. Bij het bepalen van genoemde norm wordt
rekening gehouden met thuiswonende, minderjarige kinderen en kinderen in de pleegzorg;
4. Budget: Bedrag dat door de Gemeente middels de ZoetermeerPas aan de Pashouder
beschikbaar wordt gesteld om een door de Gemeente met een Aanbieder overeengekomen dienst
of activiteit af te nemen;
Artikel 2 Algemene doelstelling ZoetermeerPas
Het doel van de ZoetermeerPas is het bevorderen van maatschappelijke participatie op sportief,
educatief en cultureel gebied. De ZoetermeerPas is een gratis pas waarmee de Pashouder met
Korting deel kan nemen aan vooraf bepaalde activiteiten of waarmee Pashouder vooraf bepaalde
diensten af kan nemen.
Artikel 3 Algemene bepalingen ZoetermeerPas
1. Het Budget wordt elk jaar op 1 januari bijgeschreven op de ZoetermeerPas van de Pashouder en
vervalt automatisch per 31 december van hetzelfde jaar. Dit Budget is besteedbaar van 1 januari
tot en met 31 december van het betreffende jaar. Abonnementen die in enig kalenderjaar zijn
afgesloten en betaald, kunnen doorlopen in het eerstvolgende jaar;
2. Het soort te besteden Budget en de daaraan gekoppelde specifieke voorwaarden worden nader
geregeld in de overeenkomst met de Aanbieders;
3. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de
Budgetten en/of deze voorwaarden. Wijzigingen in de Budgetten en/of voorwaarden worden
binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt;
4. De ZoetermeerPas blijft eigendom van de gemeente. Wij kunnen u vragen de ZoetermeerPas in
te leveren;
5. De ZoetermeerPas is persoonsgebonden en mag alleen worden gebruikt door en voor de
pashouder;
6. Het tegoed van de ZoetermeerPas is persoonlijk en kunt u niet overdragen aan iemand anders;
7. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten die door houders van de
ZoetermeerPas zijn afgenomen;
8. De gemeente behoudt zich het recht voor om in geval van een ernstig vermoeden van misbruik bij
aanbieders van activiteiten informatie op te vragen over het gebruik van de ZoetermeerPas;
9. U geeft toestemming dat wij elk jaar uw persoonlijke gegevens controleren. Hierdoor kunnen wij
bepalen of u het volgende jaar ook weer recht heeft op de ZoetermeerPas. Het gaat dan om: een
kopie identiteitsbewijs, burgerservicenummer, naam, adres, woonplaats en gegevens over uw
inkomen;
10. Alleen originele, fysieke ZoetermeerPassen mogen door de Aanbieder worden gescand;
11. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van een ZoetermeerPas mogen geen diensten worden
verleend en kan de Aanbieder om een legitimatiebewijs vragen. In geval van het vermoeden van
misbruik of fraude is de Aanbieder verplicht hiervan melding te maken bij de Gemeente
Zoetermeer;
12. De gemeente Zoetermeer behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons
aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet staan regels over het verwerken
van persoonsgegevens. Wij slaan uw gegevens op, kunnen erin kijken en in sommige gevallen
aan andere organisaties sturen. Meer informatie vindt u op de website www.cbpweb.nl. Op de
website www.werk.nl kunt u zien welke persoonlijke gegevens het UWV en de gemeente van u
heeft.
Deze gebruiksvoorwaarden worden gelijktijdig met de ZoetermeerPas aan de pashouders
overhandigd. Door het activeren van de pas gaat de pashouder automatisch akkoord met deze
voorwaarden.

