Kruijswijk
Tweewielers

FIETSVERHUUR
Bike rental / Fahrrad Verleih
prijs per
price per / preise pro
Stadsfiets 7 versnellingen
Citybike 7 gears / 7-Gang-Fahrrad
E-bike Bosch middenmotor
Electric bike / Elektrisches Fahrrad
Bakfiets (Gazelle Cabby)
Cargobike
Tandem 7 versnellingen
Tandem
Fietskar*
Child trailer* / Kinderanhänger*
Aanhangfiets*
Trailerbike*
Kinderzitje (achterop)
Child Seat (backseat) / Kindersitz (hinter)
Fietstas*
Cycle bag * / Fahrradtasche *

dag

week

day / tag

week / woche

€ 10

€ 50

€ 25

€ 125

€ 17,50

€ 87,50

€ 20

€ 100

€ 10

€ 50

€ 7,50

€ 37,50

€ 2,50

€ 12,50

€ 2,50

€ 12,50

*

Alleen te huren in combinatie met een fiets / e-bike
Only available for rent in combination with (electric) bike
*
Mieten nur in Kombination mit einem Fahrrad / E-bike
*

Kruijswijk Tweewielers
Kooiplein 14-16
1901 VW Castricum

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00u
Zaterdag 9.00-17.00u

Algemene voorwaarden
General terms and conditions
Voor de algemene voorwaarden zie;
http://www.kruijswijktweewielers.nl/verhuur/reglement/
• Voor het huren van een fiets is het tonen van legitimatie verplicht;
• Fietsen moeten dezelfde dag voor sluitingstijd worden ingeleverd, tenzij anders overeengekomen;
• Bij eerder terugbrengen van de fiets ontvangt u geen geld terug;
• Fietsverhuur is op eigen risico en vindt plaats conform onze algemene voorwaarden en de
BOVAG huurvoorwaarden;
• Het is ten strengste verboden de fietsen te gebruik op het strand of ander terrein waarvoor
de fiets niet geschikt is. Het is ten strengste verboden zich met twee personen op de fiets te
begeven. Bij schade worden de kosten op de huurder verhaald;
• Bij verlies van de sleutel word €15 in rekening gebracht;
• Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 24 uur wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

For our general terms and conditions check out;
http://www.kruijswijktweewielers.nl/verhuur/reglement/
•
•
•
•

For renting a bycicle you must present a valid ID;
Bycicles must be returned the same day before closing time, unless agreed otherwise;
No refund when bycicle is returned earlier;
Bycicle rental is at your own risk and takes place in accordance with our General conditions
and the BOVAG rental conditions;
• It is strictly forbidden to use the bicycle with two people and to use the bicycle on the beach
or on an area for which the bicycle is not suitable. In case of damage, the costs will be recovered from the tenant;
• In case of loss of the key, € 15 will be charged to the tenant;
• In case of cancellation of the rental agreement from 24 hours before the day of rental, the
full rental sum will be charged.

wij houden van fietsen

