
mobieler per tweewieler

Fiets&Verhuur Ede  is lid van de VVV.

U vindt ons op slechts 150 meter afstand van de VVV en de winkels 
en op 400 meter van Station Ede Centrum.

Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Fietsverhuur buiten openingstijden op afspraak.
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Een heerlijke, ontspannen 
manier om de fraaie omgeving 

van Ede en de Veluwe te gaan 
verkennen!

Ervaar de rust en de geur van de natuur, 
het steeds wisselend landschap van bossen 

en heide, valleien en oude dorpjes, ver weg 
van het autoverkeer.

Vanuit Ede zijn vele mooie tochten 
mogelijk voor u en uw gezin, voor 

een heerlijke dag met sportieve 
ontspanning.Huurprijzen 2018 (inclusief  BTW )

Overige op afspraak 
Borg fietsen € 50,00 p/st,  elektrische fietsen en mountainbikes € 100,00 p/st

Huurfietsen/Accessoires   p/dag  € 

Kinderfiets t/m 26 “ :  9,95
3 versnellingen fiets  :   9,95
7 versn. luxe fiets 26/28 “ :   12,95
Elektrische fiets standaard  3v : 19,95
Elektrische luxe fiets  7v : 29,95
Tandem Standaard  3v : 19,95
Tandem Luxe  8v : 29,95
Tandem elektrisch : 34,95
Aanhangfiets :  9,95
Fietskar :  9,95
Diverse toertochten v.a./p.p :  7,95

Huurfietsen/Accessoires   p/dag  € 

Fatbike :  24,95
MTB standaard 26 “ :  19,95
MTB professionele 27,5 “ :  29,95
MTB professionele 29 “ :  29,95
MTB Toertochtfiets  :   16,95
Kinderzitje :  2,95
Dubbele fietstas :  2,95
MTB helm :  2,95
Insteekslot :  1,95
Kaartklem :  1,95
Mobiele tel. houder stuur (koop) :  10,00

tip! Verwacht u familie of vrienden te 

logeren? Voor elke logé hebben 

wij een passende huurfiets! 

uur ‘n fiets!uur ‘n fiets!

FIETSEN
TANDEMS

MOUNTAINBIKES
ELEKTRISCHE FIETSEN

(ELEKTRISCHE) FATBIKES
HAAL & BRENG SERVICE

FIETSACCESSOIRES
TOERTOCHTEN

Op Safari, maar dan anders:   

Op de fiets, E-bike of mountainbike door de onbekende 
wildernis van de Veluwe.
U geniet niet alleen van het prachtige landschap, maar met 
een beetje geluk ook van de vaste bewoners van dit gebied: 
damherten, reeën, edelherten en wilde zwijnen.
Onderweg kunnen er tussenstops gemaakt worden bij 
historische monumenten, bijzondere uitzichtpunten of 
uitspanningen waar een lunch en een verfrissing genuttigd 
kan worden.
Van april t/m oktober kunt u ook onder begeleiding van 
een gids een toertocht maken, zodat u nog meer te weten 
komt over de prachtige natuurgebieden of over het 
oorlogsverleden die de Veluwe kent.
U kunt voor deze tochten bij ons een gepaste fiets huren, 
maar u mag ook gebruik maken van uw eigen fiets.
Om de tocht door te laten gaan, hebben we minimaal 
6 deelnemers nodig.
Mocht er één dag voor uw gereserveerde datum slecht weer 
(d.w.z. een aanzienlijk deel van de dag regen) voorspeld 
worden, dan zullen wij in overleg met u de reservering 
verplaatsen naar een andere datum.
Let wel: U kunt niet zonder overleg met ons van 
de toertocht afzien vanwege 
het slechte weer.



e-bikes

Diverse 
mountainbike 
voor elke lengte

De verhuurfietsenEen fiets huren
U kunt bij ons elektrische fietsen, dames- of herenfietsen, 
kinderfietsen, diverse soorten tandems en mountainbikes 
huren. Naar wens huurt u er extra accessoires zoals fietstassen, 
kinderzitjes, aanhangers, kaartklemmen e.d. bij.
Met onze bezorgservice kunnen we u thuis of op locatie 
bedienen van de fietsen die u voor uw uitje nodig heeft.
Onze verhuurfietsen zijn in uitstekende staat.
Wij bieden u pechhulp, indien u eventueel met pech komt te 
staan. Zo kunt u op weg voor een onbezorgde dag.

Fiets&Verhuur Ede
Bij servicepunt Struyck2wielers aan de rand van het centrum 
van Ede staat voor u een huurfiets klaar. Vanuit hier bent u 
binnen enkele minuten met uw fiets in de vrije natuur.
Onze winkel bevindt zich op slechts 150 meter afstand van het  
VVV en de winkels en op 400 meter van Station Ede Centrum.

Fiets&Verhuur Oosterbeek
Bij servicepunt Freek’s Fietsenmakerij in het centrum van 
Oosterbeek staat voor u een huurfiets klaar.
Vanuit hier bent u binnen enkele minuten met uw fiets in de 
vrije natuur of bij de airborne bevrijdingsroute .

Fiets&Verhuur Odijk
Ook hebben wij een servicepunt in Odijk bij Paviljoen Buiten.
Voor familie en of bedrijfs uitjes is dit een prachtige locatie om 
iets te organiseren. Wij werken hier alleen op bestelling met een 
minimale orderwaarde vanaf  €100,00.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van deze services kunt 
u dat bij de reservering kiezen. U kunt rechtstreeks via onze 
website reserveren, zodat u niet misgrijpt.
Lukt dit niet, kom langs of neem contact met ons op om een 
fiets te reserveren.   

tip! Wij starten ieder jaar ons huurseizoen met 

nieuwe fietsen. Deze zijn in het najaar met 

25% korting op de nieuwprijs te koop! 

Standaard 
elektrische fiets 
met 3 versnellingen uni

Luxe elektrische fiets 
7 versnellingen 
zowel in dames en heren model

Standaard fiets, 3 versnellingen uni

 Kinderfietsen van 16 t/m 26 inch

Diverse tandem, standaard, luxe en elektrisch

Luxe fiets met 7 versnellingen 
zowel in dames en heren model


