VERHUUR PRIJZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
dag weekend midweek week

Kinderfiets 24”/26”

5,50

15,50

22,00

27,50

Fiets met versnelling

8,00

24,00

32,00

40,00

Tandem

12,50

37,50

50,00

62,50

Elektrische fiets

18,50

55,50

74,00

92,50

2,50

7,50

10,00

12,50

Kinderzitje voor/achter

weekend = 4 dagen - midweek = 5 dagen - week = 7 dagen

• Fietsverhuur vindt plaats op dinsdag t/m zaterdag vanaf
9.00 uur of in overleg.
• Fietsen moeten dezelfde dag voor sluitingstijd
teruggebracht of in overleg.
• Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
• Geldig legitimatiebewijs is verplicht.
• Fietsverhuur is op eigen risico en volgens de BOVAG
verhuurvoorwaarden.
• De borg per fiets bedraagt €50,- en voor een e-bike
€150,• Bij verlies van een sleutel dient €7,50 ter vervanging te
worden betaald.

RESERVEREN?
Tel. 0174 - 62 42 36 of info@vd-zalm.nl

Prins Hendrikstraat 20-22 · 2671 JH Naaldwijk
Tel. 0174 - 62 42 36 · info@vd-zalm.nl

www.vd-zalm.nl

BIKE TOTAAL VAN DER ZALM

EEN VERZORGD DAGJE UIT

Lekker fietsen in het Westland begint bij Bike Totaal van der

Wilt U graag een compleet verzorgd dagje uit op de fiets

Zalm. Het huren van een fiets is de perfecte manier om een

dan kunnen wij dat voor u regelen. Zo zijn er bij ons diverse

dagje of lang weekend te ontspannen. Wij verhuren zowel

fietstochten of fietsknooppuntroutes verkrijgbaar, maar het is

kinderfietsen, fietsen met versnellingen en E-bikes om de

ook mogelijk dat wij voor u een fietstocht uitstippelen, met

omgeving te verkennen. Ook zijn er diverse accessoires te

daarin gelegenheid voor een hapje en een drankje en één of

huur, zoals fietskinderzitjes, fietstassen en kaartleeshouders.

meerdere punten waar u iets kan bekijken, doen of beleven.
In overleg met U maken we er een onvergetelijke dag van.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

ONTDEK HET WESTLAND
Het Westland en Midden-Delfland kent vele mooie fietsroutes
en door een uitgebreid netwerk van knooppunten kunt u
gemakkelijk de lengte van uw fietstocht zelf bepalen. Bij deze
fietstochten kunt u kiezen voor fietsen langs de kust, met de zee
en zijn mooie duingebied. De vele glastuinbouw met mooie
plekjes en paadjes, Naaldwijk met zijn gezellige winkelcentrum
maar ook de mooie stiltegebieden met de polders en pittoreske
dorpjes in Midden Delfland bieden veel fietsgenot. Grotere
steden als Delft en Den Haag zijn niet ver weg en een bezoekje
waard. Kortom genoeg te beleven in het Westland.

