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

PRIJSLIJST CONSUMENTEN
2015
openingstijden Maastricht:

openingstijden Valkenburg:

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

9 tot 17 uur
10 tot 17 uur
9 tot 18 uur
9 tot 17 uur
12:30-13:00 uur

vr en zat
gehele jaar
zondag
juli en augustus
di t/m vr april t/m september
op afspraak: oktober t/m april

10 tot 17 uur
10 tot 17 uur
10 tot 17 uur

artikelen met * zijn tevens beschikbaar in Maastricht
ongemotoriseerde rijwielen en toebehoren
geldige legitimatie & contante waarborg van minimaal € 50 is verplicht
borgbedrag voor grotere hoeveelheden op afspraak.

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

kinder ATB
kickbike*

€ 10,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 19,50
€ 25,00
€ 29,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 35,00
€ 9,00
€ 12,50
€ 10,00

tandem*
tandem “excellent”
tandem “Koga”
kaarthouder
ATB helm
motor-scooterhelm*
kinderzitje*
gebruik kleed/doucheruimte
GPS met routes* (nieuw!)

€ 25,00
€ 32,50
€ 45,00
€ 45,00
€ 8,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 12,50

toepasbaar op alle tweewielers

gemotoriseerde rijwielen exclusief brandstof (tankroute voorzien)
Geldige rijbewijs & contante waarborg van minimaal € 100 (Vespa LX € 200)
zijn verplicht. Borgbedrag voor grotere hoeveelheden op afspraak.
Op alle gemotoriseerde tweewielers geld in NL geen helmplicht.

E-solex (30 km radius)*
Extra accu e-solex*
Koelrugzak of Mandje*

€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 5,00

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

€ 29,50
€ 40,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 4,00

op al onze afspraken gelden zonder uitzondering onze algemene voorwaarden van 1/1/2015
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