
 

Je kunt Gaon 
mede dankzij: 

         

Gaon 
challenges

Download vandaag nog 
de Dumoco+ belonings-

app van Gaon  

Vul de nulmeting in en ontvang  
direct 1.000 bonuspunten!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rewardyourworld.dumoco
https://apps.apple.com/us/app/dumoco/id1583034985


Beloon jezelf door actief 
en duurzaam te reizen. 
En win mooie prijzen!
Steeds meer mensen zetten de stap om actief en duur-
zaam naar het werk te reizen. Door te fietsen, te car-
poolen of door met het OV te reizen, kom je meer in 
beweging en verlaag je jouw CO2-voetafdruk. Gezond, 
goed voor jezelf én voor de wereld. De Dumoco+ belo-
ningsapp van Gaon brengt jou ook graag in beweging. 
Doe je mee? 

Zo werkt het
Met de Dumoco+ beloningsapp van Gaon houd je bij hoeveel 

je loopt, fietst maar ook wanneer je met het OV gaat, thuiswerkt 

of carpoolt. Je ontvangt punten en loterijtickets voor de verschil-

lende activiteiten. Gespaarde punten wissel je eenvoudig om  

voor vouchers die je bij Achterhoekse ondernemers, zoals de 

bakker en de fietsenwinkel, kunt gebruiken. Of je doneert ze  

aan Achterhoekse of landelijke doelen. Daarnaast maak je met 

jouw verdiende loterijtickets iedere maand ook nog eens kans  

op het winnen van mooie prijzen!

Altijd persoonlijke winst 

Actief, gezond en duurzaam reizen met de Dumoco+  
beloningsapp levert je áltijd wat op: 

• Je bespaart flink op je reiskosten.

•  Je ontvangt kortingsvouchers die je kunt gebruiken  

bij verschillende Achterhoekse winkels.

• Je kunt doneren aan lokale en nationale goede doelen.

• Je reist gezonder en gaat je zeker fitter voelen. 

• Je draagt bij aan een lagere CO2- footprint.

Doe mee
Download de Dumoco+ beloningsapp, meld je in 
de app aan voor het Gaon beloningsprogramma 
en spaar punten voor mooie prijzen. Scan de 
QR-code of ga naar Gaon.dumoco.app om direct 
te beginnen! 

Vul de nulmeting  
in en ontvang direct  
1.000 bonuspunten!

Kijk voor meer info op  

Gaon.dumoco.app   
of stuur een mail naar:  

mobiliteitsmakelaar@gaon.nl

Gaon Bedrijven Challenges
Motiveer je collega’s en doe samen als bedrijf 

mee aan de Gaon Challenges, een heuse 

onderlinge competitie tussen Achterhoekse 

werkgevers. Wie weet zijn jullie de beste! Ga 

naar gaon.nl/gaon_challenges voor meer info. 

Voor iedere persoon  
die jij aanmeldt,  
ontvang je zelf nog eens  
2.500 extra punten.

EXTRA

http://Gaon.dumoco.app  
http://gaon.nl/gaon_challenges

