FIETS EENS echt ANDERS !
ANDERSFIETSEN.NL !

Tarieven 2014 inclusief btw
AndersFietsen.nl – Consument

|
|

D 2014
meerpersoonsfiets

Bij iedere boeking | huren van een meerpersoonsfiets dient een borg betaald te worden op de
dag | avond zelf : € 150,00 per fiets.
Deze ontvangt u na afloop weer terug, mits fiets onbeschadigd o.g.

Koffie-met-vlaai-Mogelijkheid
-

-

-

Prijs per persoon per dag

bij 10 personen op de fiets | per persoon per dag € 25,75
bij 8 of 9 personen
| per persoon per dag € 29,75
bij 6 of 7 personen
| per persoon per dag € 36,75
[ 2x koffie of thee & 1x vlaai ]
gebruik meerpersoonsfiets van 9.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur met uitleg over: het gebruik,
pech-onderweg-hulp, fietsroute
exacte openingstijden betreffende ambiance | opstapplaats zie website
prachtige doordachte eenvoudig-te-lezen fietsroutes, afgestemd op deze fiets en voldoende
rustplekken onderweg
niet bij de prijs inbegrepen zijn extra consumpties, lunch e.o. maaltijden
het staat u geheel vrij om een tafel & overigen te bespreken met uw gastheer e.o. vrouw

Met – Picknickmand

Prijs per persoon per dag

-

bij 10 personen op de fiets | per persoon per dag € 28,50
bij 8 of 9 personen
| per persoon per dag € 33,50
bij 6 of 7 personen
| per persoon per dag € 39,75
[ bij meer personen die gezellig ‘samen apart’ meefietsen : picknicktarief op aanvraag ]

-

de Plattelands picknick v Ons Moe Oploo omvat per persoon
~ 2 broodjes met kaas en vlees ~ krentenbol besmeert met boter ~ appel ~
~ (thermoskan) Koffie ~ (thermoskan) thee ~ pakje sinasappelsap
gebruik meerpersoonsfiets van 9.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur met uitleg over: het gebruik,
pech-onderweg-hulp, fietsroute
exacte openingstijden betreffende ambiance | opstapplaats zie website
prachtige doordachte eenvoudig-te-lezen fietsroutes, afgestemd op deze fiets en voldoende
rustplekken onderweg
niet bij de prijs inbegrepen zijn extra consumpties, overige maaltijden e.o. verteer
het staat u geheel vrij om een tafel & overigen te bespreken met uw gastheer e.o. vrouw

-

-
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Voorbeelden Mogelijkheden

Prijs per meerpersoonsfiets per dag

Samen met u stellen we een Mogelijkheid samen !
Hieronder enkele voorbeelden:
-

gewoon opstappen !
€ 199,00
u vindt uw weg naar Beugen en arriveert op een overeengekomen tijdstip, alwaar u na een
korte uitleg van onze fiets uw eigen weg zoekt ( eventueel fietsroutes beschikbaar )

-

last-minute !
€ 95,00
u schrijft in voor een avondje in de maanden mei – juni – juli – augustus van 18.00 – 18.30
uur tot 22.00 uur; exacte tijden af te stemmen en op basis van beschikbaarheid fietsen.
u krijgt van ons door waar u last-minute op kunt stappen ( straal vanaf Beugen ± 20 km )
afhankelijk van de opstapplaats zijn er mogelijkheden voor consumptie voor eigen rekening.

-

gewoon gebracht !
vanaf . . . . . . . . . € 260,00
wij stemmen met u af om onze fiets(en) te brengen voor een dagje vanaf uw huisadres.
u bent volledig vrij hoe u uw dag gaat invullen. wij beperken onze reistijd in basis tot 30
minuten enkele reis, daarboven verplichten wij ons niet tot het aangaan van
een Maatwerk~Mogelijkheid (niettemin….mail of bel voor nadere informatie).

-

bedrijfsfeestjes-enzo !
vanaf . . . . . . . . . € 57,50
al dan niet gezamenlijk georganiseerd met onze participanten in onze regio.
Voorbeeld…..” Ons Moe – AndersFietsen.nl – BarbeQue “
lange dag ……vanaf € 57,50 per persoon bij minimaal 10 personen.
( programma op aanvraag )
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