Hoe reis jij van A naar Zuidas?
Doe nu mee aan ons onderzoek en maak kans op een dinerbon én krijg 5 euro reistegoed
op de Amaze-app!
Elk jaar voert de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas in samenwerking met Van A tot Zuidas
een mobiliteitsonderzoek uit. Zo weten we wanneer en hoe werknemers, studenten,
bezoekers en bewoners van en naar Zuidas reizen. Deze informatie gebruiken we om de
bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door maatregelen te
nemen die fietsen en gebruik van deelmobiliteit bevorderen en files zo veel mogelijk
verminderen.
Vul de enquête in en ontvang 5 euro reistegoed op de Amaze-app. Met de Amaze app kun
je je reis van, in en naar Zuidas met deelfiets, deelscooter, deelauto, taxi en OV in één app
plannen, boeken en betalen. Daarnaast worden er verschillende dinerbonnen verloot onder
de respondenten.
Scan de QR code met je telefoon of klik hier om de enquête in te vullen.

De informatie die je met ons deelt, wordt geheel volgens de privacy wetgeving verwerkt.

How do you travel from A to Zuidas?
Fill in our questionnaire and have a chance of winning various dinners vouchers and
receive €5 travel credit with Amaze!
Every year the Taskforce Accessibility Zuidas and “van A tot Zuidas” conduct a mobility
survey. With this survey we find out when and how employees, students, visitors and
habitants travel to and from Zuidas. We use this information to enhance the accessibility of
the Zuidas area. This is for example by taking measures that stimulate the use of bicycles
and shared mobility and diminish traffic jams as much as possible.
If you fill in the questionnaire, you receive €5 travel credit with amaze. With the Amaze app
you can plan, book and pay your journey to Zuidas with all sorts of mobility like shared
bicycles, shared scooters, shared cars, taxi and public transport with one app. In addition,
various dinner vouchers are raffled among the respondents.
Scan the QR code on your smartphone or click here to fill in the questionnaire.

The information you share with us, will be processed according to the privacy law.

