Racefiets Verhuur Belgie

Racefiets verhuur Belgie
Racefiets verhuur Belgie. Ontdek Belgie met een hoogwaardige carbon racefiets. Boek nu
veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets via Cycle Classic Tours en begin aan uw
onvergetelijke fietsvakantie!

Racefiets verhuur Belgie
Ontdek België per racefiets. Fiets met uw racefiets door het schitterende België en fiets langs
sfeervolle dorpjes, prachtige natuur en gezellige steden zoals Gent, Antwerpen of Brussel. Ook
zijn er vele leuke beklimmingen in het Vlaamse land voor de racefietser. Een deel van deze
beklimmingen komt ook voor in de Ronde van Vlaanderen en zijn de ideale uitdaging voor uw
fietsvakantie. Geniet van schitterende uitzichten op de Oude Kwaremont of de Paterberg. De
Vlaamse regio wordt gekenmerkt door zijn glooiende landschappen, uitgestrekte polders,
groene bossen en een prachtige heide.
De wegen in het België zijn uitstekend en gericht op fietsers/wielrenner. U vindt veel fietspaden
met goed aangegeven fietsroutes. U vindt ook vele rustigere B wegen met weinig verkeer die
het fietsen nog aangenamer maken. Geniet aan het eind van uw fietsdag van een heerlijke
maaltijd bij een van de vele eetgelegenheden. Houdt u van een vakantie met gezellige steden,
1/4

schitterende natuur, sfeervolle dorpjes en uitdagende beklimmingen, dan is Belgie de ideale
uitvalsbasis voor een prachtige fietsvakantie.
Wij bieden racefietsverhuur aan door heel Nederland en België.
Cycle Classic Tours verhuurt hoogwaardige Cannondale carbon Racefietsen in alle maten
afgemonteerd met Shimano Ultegra.
Onze Cannondale racefietsvloot 2019 bestaat uit topklasse racefietsen van de modellen
Synapse en Super six Evo en verkeren allemaal in nieuwstaat.

Racefiets verhuur Belgie
Ons racefietsverhuur-team kan 20 tot 40 racefietsen vervoeren. Om beschikbaarheid te
garanderen is het natuurlijk aan te raden tijdig te reserveren.
Voor grote groepen kunnen wij u een passende offerte aanbieden. Het afhalen/terugbrengen
van de fiets zal zijn in de kelder van ons kantoor in Steenwijk
Voor informatie wat betreft leveren en ophalen van de fietsen naar/van diverse locaties in
Nederland en Belgie mail naar : info@cycleclassictours.com
Afhalen van de fietsen:
Maandag t/m vrijdag van 09.30-18.00
Weekend of afspraak
Cycle Classic Tours
Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk
Telefoon +31641 52 16 49
Optie 1:
Cannondale Synapse 50/34-11/32 model 2018
1 dag €50 per fiets, 2 dagen €100, 3 dagen €125, 4 dagen €150, 5 dagen €175, 6 dagen €185
1 week €200
Pedalen SPD-SL-SPD-MTB-LOOK KEO per verhuring €10
Helm per verhuring €10
Optie 2:
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Cannondale Supersix Evo 50/34-11/28 model 2016/2017
1 dag €35 per fiets, 2 dagen €70, 3 dagen €100, 4 dagen €125, 5 dagen €140, 6 dagen €155
1 week €170
Pedalen SPD-SL-SPD-MTB-LOOK KEO per verhuring €10
Helm per verhuring €10
Alle Carbon Racefietsen zijn uitgerust met twee bidonhouders en een pomp.
Onder het zadel vind je een zadeltasje met één extra tube bandenlichters,
bandenplaksetje en een reparatiesetje voor handige fietsers.
U dient een kopie van uw ID identiteit (rijbewijs of paspoort) mee te nemen voor de
waarborgsom.
De waarborgsom voor de racefietsen is €250. Deze waarborgsom wordt na de verhuring
teruggeven na inspectie van de fiets die in originele staat moet worden teruggebracht.
Check ook onze fietsverhuur website in Europa : WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL
Voor het huren van een racefiets in Nederland en Belgie, kunt u contact met ons opnemen
info@cycleclassictours.com
Het is erg belangrijk om uw juiste frame maat te weten. Grofweg gebruiken we deze
onderstaande tabel.
Als u de juiste frame maat wilt weten dan raden wij u aan om naar een professionele
fietsenwinkel te gaan.
Hoogte in cm
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
183
185.5
188
190.5

Frame maat
48
48/50
50
50
52
52/54
54
54
56
56
56/58
58
58
58
60

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours

Itinerary
Not Available
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Included

Not Available

Not Included

Not available
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