MTB
arrangementen

Een weekend mountainbiken en combineren met gezelligheid, luxe en familie? De bosrijke omgeving
van De Hondsrug rondom Landal Het Land van Bartje biedt tal van uitdagende routes!
De Hondsrug heeft veel te bieden voor de mountainbiker, dwars door de natuur, singletracks, brede
paden, kuilen en heuvels wisselen elkaar af. Zowel voor jong en oud als voor de beginneling en
gevorderde mountainbikers geldt hetzelfde: spring op je mountainbike en bedwing de Drentse natuur.
Heb je geen mountainbike of laat je je mountainbike thuis? Landal Het Land van Bartje verhuurt
professionele customized RIDLEY mountainbikes. Meer informatie en de specificaties over de
mountainbikes zie “specificaties RIDLEY MTB’s”.
Arrangement 1: Stoer MTB (RIDLEY Aluminium MTB of RIDLEY Gravelbike)
2 daags MTB arrangement door EXLOO voor de beginnende of gevorderde mountainbiker (37,5 km)*:
• 2 dagen RIDLEY Aluminium Mountainbike of RIDLEY Gravelbike huur (inclusief helm)
• Gratis Het Land van Bartje Bidon
• De tocht afsluiten in Paviljoen de Swieber, met koffie / thee en appelgebak met slagroom
Kosten: € 29,95 p.p.
Arrangement 2: Prof MTB (RIDLEY Carbon MTB)
2 daags MTB arrangement door EXLOO voor de ervaren of professional mountainbiker (37,5 km)*:
• 2 dagen RIDLEY Carbon Mountainbike huur (inclusief helm)
• Gratis Het Land van Bartje Bidon
• De tocht afsluiten in Paviljoen de Swieber, met koffie / thee en appelgebak met slagroom
Bij het gebruik maken van arrangement 2: Prof MTB, dien je je EIGEN SPD schoen mee te nemen.
Kosten: € 39,95 p.p.
* Voor meer informatie of het reserveren van één van de bovengenoemde arrangementen neem
telefonisch contact op via het nummer: 0599 236162 of stuur een email naar landvanbartje@landal.nl.
Voorwaarden:
1.
De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te leveren.
2.	De mountainbike (aluminium en carbon) en gravelbike is alleen beschikbaar voor dag-verhuur. Bij het huren van een mountainbike
of gravelbike dient het gehuurde voor 17.00 uur bij de fietsverhuur te zijn ingeleverd.
3.	De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk.
4. De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
5. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom te laten vragen.
6. Bij vermissing van een fietssleuteltje dient € 5,00 betaald te worden.
7.	Het te laat inleveren van het gehuurde zal leiden tot een boete van € 15,00 per dag, vermeerderd met de vastgestelde
huurtarieven van het gehuurde.
8. Als de fiets eerder ingeleverd wordt dan vindt er geen restitutie plaats van de betaalde huur.
9. De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.
10.	De huurder is verplicht een helm te dragen bij het gebruiken van een mountainbike (aluminium en carbon) en gravelbike.
11.	De huurder is bij een aluminium, carbon mountainbike en gravelbike aansprakelijk voor € 150,00 schade en € 750,00 bij diefstal en
total los. De betaling dient bij inlevering direct betaald te worden.

