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Uw fiets retour naar Nederland en België
Introductie

Wat zijn de kosten?

Extra informatie

Voldaan, maar vermoeid van het fietsen,
is het prettig als u zich geen zorgen
hoeft te maken over uw rijwiel.
Reeds lange tijd is Soetens Fietsvervoer
een vertrouwde partner op het gebied
van vervoer. Het transporteren van
fietsen behoort tot haar kernzaken.
Vanuit het distributiecentrum in
Eersel wordt uw fiets en bagage door
heel Nederland en Vlaanderen thuis
afgeleverd.

Ongeacht uw woonplaats wordt de fiets bij u
thuis bezorgd. Bij inlevering van uw fiets dient
u de kosten contant te voldoen. Uw fiets wordt
dan binnen ca. 14 dagen bij u thuis afgeleverd.

Ook buiten het seizoen wordt er fietstransport
geregeld. U zult begrijpen dat dan minder
frequent gereden wordt. (Een à twee keer per
maand.) In overleg kunt u ook uw fiets laten
vervoeren indien de opstapplaats op de route
naar Santiago of Rome ligt. Uiteraard kan ook
het vervoer van uw bagage worden geregeld.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt altijd
contact met ons opnemen, wij staan u graag te
woord.
U kunt ook vanuit Nederland of Vlaanderen
uw terugreis voor uw fiets boeken.
Vraag naar de mogelijkheden.

Fiets
U betaalt voor de verzekering,
de stalling en het vervoer van
uw fiets naar huis.

a131,-

Bagage
De bagage wordt verpakt in dozen
60,50
van 65x55x35cm. Incl. verzekering.
Prijs alleen geldig i.c.m. fietsvervoer. incl. BTW

a

FIETSVERVOER ROME

FIETSVERVOER SANTIAGO DE COMPOSTELA

In samenwerking met Village Flaminio, verzorgt Soetens
Fietsvervoer wekelijks het vervoer van fietsen en bagage
vanuit Rome naar Nederland en België.

In samenwerking met Hotel México, verzorgt Soetens
Fietsvervoer wekelijks het vervoer van fietsen en bagage
vanuit Santiago de Compostela naar Nederland en België.

Waar kunt u uw fiets inleveren?

Waar kunt u uw fiets inleveren?

Na aankomst in Rome levert u uw fiets in bij het
inleveradres: Village Flaminio
Via Flaminia Nuova, 821 - 00189 ROME
Tel. 0039 06 33 32 604

Na aankomst in Santiago de Compostela levert u uw fiets in bij het
inleveradres: Hotel México, República Argentina 33.
Dit hotel is 7 dagen per week open. Hier kunt u ook uw overnachting
boeken. Meer informatie? www.hostalmexico.com

Openingstijden
De camping is het gehele jaar open!

De tijden dat er iemand
aanwezig is om uw fiets
in ontvangst te nemen;
maandag - vrijdag
van 15:00 - 18:00 u.
zaterdag
van 10:00 - 12:00 u.

Soetens Fietsvervoer
Korte Kerkstraat 12
5524 AX Steensel

Tel. +31(0)497 - 842 844
GSM +31(0)6 1050 1014
soetens@wilcotransport.nl

