Scooterverhuur
Wij hanteren verschillende dagprijzen:
- € 20,00 voor 2 uur.
- € 25,00 voor 4 uur.
- € 39,00 voor de hele dag, van 9 uur tot Uiterlijk 18.30 u.
Wij tanken de scooter vol met brandstof omdat wij te ver van een tankstation verwijderd zijn.
Tankvulling inclusief Handlingskosten € 10,00 per scooter.
Achterop zittende € 10,00 per persoon.
Waarborg: € 100,00 per scooter. (in overleg)
Schadebegrenzing bij scooters: d.w.z. bij schade hoogstens € 100,00 betalen per schade per
scooter, dit kost € 10,00 per scooter.
Afkoop eigen risico WA verzekering d.w.z. De scooters zijn WA verzekerd met een eigen
risico per scooter van € 175,00 dit eigen risico kunt U afkopen voor € 10,00 per scooter.

E-bikes
-Ebike's hebben wij in 2 soorten, Giant Twist Go Double Power Ebikes € 25,00 p.st.p.d. ( Let
op, beperkte voorraad in 2021)
Ebike's model 2020 met middenmotor, met Yamaha motor, Shimano Steps motor of Bosch
motor. ( beperkte voorraad vanwege hoge aanschafkosten rond de € 3000,00 tot € 4000,00 per
stuk).
Deze kosten € 32,50 p.st.p.d. Midden 2020 hebben wij zeer lichte nieuwe Ebikes gekocht,
deze wegen maar 23 kg inclusief accu en hebben een uitstekende actieradius van zeker 60 km
met normaal gebruik, deze kosten € 32,50 p.st.p.d.

Wij kunnen u de volgende service en faciliteiten bieden:
•

Bent U op vakantie in de buurt van Epen, Mechelen, Vijlen, Vaals, Slenaken,
Noorbeek, Gulpen, Maastricht, Wijlre, Schin op Geul, Margraten, Heerlen,
Valkenburg, Wijlre, Schin op Geul, Aken, Aachen, Drielandenpunt, Voerstreek,
Teuven,Sint Martensvoeren, S`gravenvoeren Sippenaeken, Gemmenich, Holset,
Lemiers, etc...? In overleg kunnen de fietsen worden bezorgd en afgehaald op uw
vakantieadres in de regio. LET OP, in 2021 is bezorgen bijna niet mogelijk, alleen
vanaf 4 dagen en dan nog in overleg vanwege de drukte door Corona!

•

*Routekaarten, plakspullen, reparatiesetjes, pompen en montage van kinderzitjes zijn
bij de prijs inbegrepen. Alle mountainbikes hebben standaard dubbele bidonhouder en
antilekbanden. Grote gratis parkeerplaats voor onze fietsgasten aanwezig. Een ruim
zon- en schaduwrijk terras om uit te rusten na een fietstocht.

Voor meer informatie en reserveringen:
Let Op: In 2021 ZONDER AFSPRAAK bijna niet mogelijk iets te huren, de reserveringen
gaan voor. Wij kijken onze mail 2 x per dag, dus graag even mailen met onderstaande
gegevens.
ZET IN DE MAIL DE VOLGENDE INFO: VOORNAAM, ACHTERNAAM, NAAM
VAKANTIEVERBLIJF, SOORT FIETS EN LENGTEMATEN IN CENTIMETERS EN
MOBIELE NUMMER.
ELKE DAG OPEN VAN 10 UUR TOT 18 UUR! Annuleren mag ten alle tijden kosteloos,
wel op de huurdag zelf even afbellen ipv per mail afmelden.
Telefoonnummer: (0031) 6-44 88 6187 ( Niet inspreken, geen sms geen Whatsapp)
Telefoonnummer: (0031) 6-2006 56 96 (Niet inspreken, geen sms, Whatsapp alleen tijdens
pech onderweg voor locatie door te geven)
E-mail: rijwielhuren@yahoo.com
Meestal zijn wij in het seizoen elke dag open vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur, maar indien
het een dag erg regent kunnen wij een paar uurtjes eerder sluiten, retour bezorgen kan
wel altijd tot 18 uur.
De fietsen/scooters mogen gebruikt worden tot uiterlijk 18.00 uur.
Rijwielverhuur 't Zinkviooltje, Plaatweg 10, 6285 NK Epen (L)

