HOOFDVESTIGING VALKENBURG
De Valkenberg 8b
6301PM Valkenburg aan de Geul
T: +31 (0)43 60 15338
F: +31 (0)43 60 11125
info@cyclecenter.nl

VESTIGING MAASTRICHT
St. Gerardusweg 40
6221 LV Maastricht
T: +31 (0)43 60 90705
info@ladolcevespa.nl

TARIEVEN ZAKELIJK
2015
openingstijden Maastricht:
ZAKELIJKE
TARIEVEN
2014

openingstijden Valkenburg:

openingstijden: zaterdag - gehele jaar
9 tot 17 uur
zaterdag
gehele 10
jaar tot 1710
tot 17 uur
9 tot 17 -uur
zondag
juli en augustus
uur
tot 17 uur
zondag
juli en augustus
10 tot 17 uur
ma 10
t/m
vr
–
mei
t/m
oktober
9
tot
18
uur
9 tot 18 uur
di t/m vr april t/m september
tot 17 uur
di t/m
– november
t/m april
9 tot 1710uur
9 tot vr
17 uur
op afspraak: oktober t/m april
lunchpauze:
elke12:30-13:00
werkdag
12:30-13:00 uur
uur

zaterdag
gehele jaar
zondag
juli en augustus
ma t/m vr
mei t/m oktober
di t/m vr november t/m april
middagsluiting: elke werkdag

artikelen
met * zijnper
tevens
beschikbaar
Maastricht
huurtarieven
dag exclusief
21%inbtw
alle tarieven excl. 21 % BTW
ongemotoriseerde rijwielen en diverse toebehoren

ATB instapmodel
ATB geveerd+magura
ATB 29’er (nieuw!)
(nieuw!)

Bidon (koop)
Bidonset (e-reep + drink)

€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 15,00
€ 19,00
€ 22,00
€ 20,50
€ 20,50
€ 27,50

kinder ATB
kickbike*
tandem*
tandem excellent

€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 19,50
€ 27,50
€ 32,00

ATB helm
Motor/scooter helm (open)*
GPS met route* (nieuw - voor elk

€ 2,00
€ 3,50
€ 9,00

type tweewieler!)

€ 3,00 Gebruik kleed & douche
€ 4,50 ruimte per persoon

€ 2,00

gemotoriseerde rijwielen

exclusief brandstof (u dient zelf af te vullen), tankvergoeding € 12,50 per tweewieler.
halve dagen enkel bij gebruik zonder transport
transport exclusief; deze wordt per opdracht voor u gecalculeerd

e-solex (30km radius)
extra e-solex accu
Koelrugzak of mandje

€ 19,50
€ 26,00
€ 6,00
€ 3,50

1/2 dag snorscooter (4 u)
snorscooter 25km/h
1/2 dag Vespa LX (4 u)
Vespa LX 25 km/h
Scooterhelm met falappa

€ 24,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 3,50
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