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Te Huur: luxe familie fiets 

Voor een gezellig dagje uit 

 

 Sportief: iedereen beweegt op zijn eigen niveau, door individuele versnellingen per stoel.  
 Comfortabel: de familiefiets is geveerd met autotechniek en voorzien van prettige, instelbare 

stoelen waardoor zelfs onverharde wegen prettig rijden.  
 Gezellig: met vier personen samen op de familiefiets en kinderen kunnen meerijden achterop. 
 Voor iedereen: van 8 tot 80 jaar doordat stoelen ver naar voren kunnen worden geschoven. Kleine 

kinderen kunnen achterop meerijden.  
 Praktisch: alles en iedereen kan mee. Bagage kan op het bagagerek. 
 Milieu vriendelijk: op eigen kracht de natuur in, genieten van wat de omgeving bied. 
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Te huur: luxe familiefiets
Voor een gezellig dagje uit

•  Sportief: iedereen beweegt op zijn eigen niveau, door individuele versnellingen per stoel.

•  Comfortabel: de familiefiets is geveerd met autotechniek en voorzien van prettige, instel   
 bare stoelen waardoor zelfs onverharde wegen prettig rijden.

•  Gezellig: met vier personen samen op de familiefiets en kleine kinderen kunnen achterop 
 meerijden.

•  Voor iedereen: van 8 tot 80 jaar doordat de stoelen ver naar voren kunnen worden ge- 
 schoven. Kleine kinderen kunnen achterop meerijden zonder mee te trappen.

•  Praktisch: alles en iedereen kan mee. Bagage kan op het bagagerek.

•  Milieu vriendelijk: op eigen kracht de natuur in, genieten van wat de omgeving biedt.



Met het hele gezin erop uit op één ligfiets

Een unieke belevenis!
Deze familie fiets combineert 
het plezier van het met z’n vie-
ren op een fiets fietsen en het 
comfort van een ligfiets met 
versnellingen en vering. Hier-
door kan er gemakkelijk een 
grote afstand worden afgelegd.

Door de versnellingen kan ook 
over onverharde wegen worden 
gereden. Ieder kiest zijn eigen 
versnelling waardoor ook kleine 
kinderen vanaf 6 jaar gewoon 
meekunnen fietsen en trappen.

Door het geringe eigen gewicht van de fiets en door de versnellingen kan de fiets makkelijk 
vooruitkomen door 2 volwassenen en 2 kinderen.
De stoelen zijn verplaatsbaar zodat iedereen comfortabel zit, en makkelijke een tocht van 
een aantal uur vol kan houden. Achterop kan bagage worden meegenomen, maar kunnen 
ook 2 kinderstoeltjes worden geplaatst.
De fietsen worden verhuurd door “de Tutenburg” dit is tevens de op en afstap plaats. Er is 
ruimte genoeg om uw auto te parkeren. Vanuit hier kunt u vele bestemmingen kiezen.

Tarieven verhuur familie fiets:
Per fiets per uur:  € 17,50
Per fiets per dagdeel: € 42,50    (3 uur, ochtend, middag of avond)
Per fiets per dag:  € 90,00
Prijs is inclusief routebeschrijving en fietskaart.

Graag fietsen reserveren per email:  fietsen@detutenburg.nl
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