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Fietsvervoer...
uw fiets retour

naar Nederland en België

!

Soetens Fietsvervoer, uw vertrouwde partner op het gebied van vervoer.
Het transporteren van fietsen behoort tot haar kernzaken.
Een fietsvakantie is een geweldige manier om te ontspannen.
Het liefst neemt u uw eigen fiets mee, daar bent u immers aan gewend.
U loopt echter vaak tegen logistieke problemen aan.
Wat als u de bestemming bereikt hebt? Hoe moet de fiets op de lokatie
komen? Kan er ook voor grote groepen wat worden geregeld?
Wij nemen zulke zorgen graag van u over. Neem contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden. Zo kunt u onbezorgd op vakantie!

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

a121,incl. BTW

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

a

Partners

•	Hotel México Santiago de Compostela
= DEPOT, dus geen verplichte overnachting

• Camping Smeraldo nabij Rome
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=DEPOT, dus geen verplichte overnachting)
Village Flaminio Camping in Rome*
Hotel Moderno Pisa*
Locanda Stella d'oro Treviso airport Venetië*
Hotel venice resort tessera Venetië*
Hotel Anis Nice*
Camping Bagatelle Avignon*
Hotel Conga Sète*
Hotel L'Etoil Carcasssone*
Hotel Kennedy Perpignan*
Hotel Foch Tours*
Inter hotel Amarys Biarritz*
Hotel les Goëlands Saint-jean-de-luz (Biaritz)*
Gite Zuharpeta Saint Jean pied de Port*
Hotel Majestic Lourdes*
Hotel Les Alizés Bordeaux*
Hotel Sallés Bij vliegveld Girona*
Camping Girona Girona
Hotel Loiu Bilbao
Hotel Noain Pamplona Pamplona*
Hostal Acuarela Burgos*
Bed & Breakfast Ribeirinho Porto*
Hotel Jentoft Sevilla*
Apart Hotel City 5 Praag*

*	Gelieve bij het stallen van uw fiets (minimaal) één
overnachting te boeken.

Onze dienstregio

Wij verzorgen fietsvervoer tussen Zuid-Europa en de Benelux.** Uiteraard geldt dit voor beide
richtingen. Daarnaast regelen wij uw fietsvervoer naar alle plaatsen in dit gebied**.
(** zie landkaart voorzijde)
De ophaalplaats kunt u in overleg met ons regelen. Ook buiten het seizoen wordt er fiets- en
bagagetransport verzorgd. U zult begrijpen dat dan minder frequent gereden wordt.

Vestigingen

We werken samen met een aantal hotels en campings waarmee wij goede ervaringen hebben
en waar uw fiets veilig gestald wordt. Onze partners vragen in ruil voor deze service dat u
minimaal één overnachting boekt. Uiteraard bent u vrij in de keuze van een locatie binnen ons
werkgebied. In overleg is alles mogelijk.

Hoe werkt het?

Wegbrengen
naar het begin van de fietstocht

Ophalen
aan het eind van de fietstocht

1	
Ongeveer 3 weken voor vertrek stuurt u
ons een mail: soetens@wilcotransport.nl
Met daarin:
• Het ophaaladres en telefoonnummer
• Het afleveradres en telefoonnummer
• Het aantal fietsen en eventuele bagage.
•	De datum waarop de fiets(en) op de
locatie klaar moeten staan

1	
Aan het einde van de fietstocht kunt u uw
fiets bij onze partners of op een andere
locatie binnen ons werkgebied achterlaten.
De locatie moet goed bereikbaar zijn en er
dient overdag altijd iemand aanwezig te zijn.

2	
Vervolgens nemen wij contact met u op
en halen de fietsen ongeveer 10-14 dagen
voor de vertrekdatum op en zorgen dat
de fietsen op tijd klaarstaan op de door u
opgegeven locatie.

3	
De bagage op de fiets laten, zodat duidelijk
is wat er meegenomen dient te worden.

3	
Bij het ophalen van de fietsen dienen de
kosten contant te worden voldaan.
4	
Wij leveren de fietsen af op elk
gewenst adres binnen ons werkgebied,
mits deze goed bereikbaar is met
een grote bestelwagen (dus niet in
voetgangerszones, steegjes etc.).
5	
Wij zetten de fiets op slot en geven de
sleutel af bij de receptie.

2	
U dient uw fiets te voorzien van een label
met het afleveradres en telefoonnummer in
Nederland/België.

4	
Als u de fiets op slot zet, de sleutel
achterlaten bij de receptie, zodat wij de
fiets van slot kunnen halen voor vervoer.
5	
Als de fiets klaarstaat om opgehaald te
worden, geeft u het afhaaladres en het
aantal fietsen door op T. +31(0)6 10501014
U krijgt altijd van ons een bevestiging,
zodat u weet dat wij uw bericht ontvangen
hebben.
6	
Wij bezorgen uw fiets(en) binnen 14
dagen op het door u opgegeven adres in
Nederland/België.
7 D
 e kosten dienen contant te worden
voldaan bij aflevering van de fietsen.

Soetens Fietsvervoer
Korte Kerkstraat 12
5524 AX Steensel

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

