
GRATIS Pech-onderweg-service met 
OMRUILGARANTIE!

“Altijd op weg met Sanders” is ons motto.

Als klant van Sanders Verhuur heeft u een voorrecht. Onze 
gratis pech-onderweg-service zeven dagen per week! Staat u 
stil, bel dan direct ons noodnummer en wij komen naar u toe. 
Wij wisselen de defecte tweewieler direct om voor een nieuw 
exemplaar.

Deze unieke service is 
beschikbaar van: 
9.00 TOT 19.00 UUR 
7 dagen per week

desgewenst Fiets- en scooterverhuur op locatie

Sanders Verhuur levert een (elektrische) fiets of scooter op locatie. Kijk voor de exacte bezorgkosten 
online. Wij werken nauw samen met campings, B&B’s en hotels door de gehele regio. Ook ophalen 
is mogelijk. Voorop staat dat u volop geniet van het heerlijke vakantiegevoel, uw uitje, familie eve-
nement of vriendenuitstapje. Huur uw favoriete tweewieler en deel de onvergetelijke ervaringen met 
vrienden en familie!

openingstijden:
Seizoensafhankelijk
Check: sandersverhuur.nl

Extra gratis inlevertijden:
Mogelijkheid tot inleveren buiten openingstijden. Dit 
inleverpunt is bij Zandri, De Ren 15 (50m van Sanders)

Elke dag van 18.30 - 21.00 uur

* Legitimatie verplicht / geen borg / minimale leeftijd huurder scooter 23 jaar

Sanders verhuur

De Ren 6
6562 JK Groesbeek 
sandersverhuur.nl

 Gratis pechhulp
        met omruilgarantie

 Haal-en-breng 
        service in regio

 250 verhuur 
        tweewielers

 tweewielers van   
        a-merken

 BORG NIET 
        NOODZAKELIJK

 GemakkelijK
        online reserveren

RENT A
BIKE!
Fiets en scooter 

verhuur 

https://www.sandersverhuur.nl/


FIETS KINDERFIETS

A-MERK

MOUNTAINBIKE ELEKTRISCHE CHOPPER

ELEKTRISCHE FIETS (36V)

DIEFSTAL VERZEKERING OP FIETS 
EN E-BIKE MOGELIJK !

 Lichtgewicht aluminium frame
 3 versnellingen
 Maat S, M, L + budget omafiets + tandem

 3 versnellingen
 Handrem en terugtraprem
 Maat 20 en 24inch

 25 km/h, dus zonder helm!
 Zuinige stille 4-takt motor
 Maat: grote en kleine modellen

 Lichtgewicht aluminium frame
 18 versnellingen
 Maat S, M, L, XL + kindermountainbike (€20,-

 25 km/h, dus zonder helm!
 Gratis oplader
 Let op; auto- of scooterrijbewijs verplicht!

 Lichtgewicht aluminium frame
 7 versnellingen, gratis oplader
 Maat S, M, L, XL

Reserveren en betalen? sandersverhuur.nl Fietsroutes? gratis folders en online routes

Huur
direct

Huur
direct

Huur
direct

Huur
direct

Tarieven:   1dag:  €12,50
   week:  €70,62

Tarieven:   1dag:  €10,-
   week:  €56,50

Tarieven:   1dag:  €45,-
   week:  €254,25

Tarieven:   1dag:  €25,-
   week:  €141,25

Tarieven:   1dag:  €50,-
   week:  €282,50

Tarieven:   1dag:  €25,-
   week:  €141,25

Tarieven:   1dag:  €50
   week:  €282,50

Tarieven:   1dag:  €65,-
   week:  €367,25

SCOOTER

Huur
direct

ELEKTRISCHE SCOOTER

ACCESSOIRES VERHUUR

 25 km/h, dus zonder helm!
 Gratis oplader
 Maat: grote en kleine modellen

 Fietshelmen
 Fietstassen
 Fietsen incl. kinderzitjes
 Kinderzitjes scooter

 Fietsen incl. hondenkarren
 Fietsen incl. kinderkarren
 Bidon (nieuw) €2,50 koop

VESPA SCOOTER
 25 km/h, dus zonder helm!
 Geschikt voor 2 personen
 Let op; voor de ervaren scooterrijder, Vespa is zwaar!

Huur
direct

Huur
direct

A-MERK

Huur
direct

NIEUW

https://www.sandersverhuur.nl/category/2/fietsverhuur
https://www.sandersverhuur.nl/product/20/kinderfiets-20-inch
https://www.sandersverhuur.nl/product/57/scooter-2-persoons
https://www.sandersverhuur.nl/product/66/mountainbike-maat-s
https://www.sandersverhuur.nl/product/75/e-chopper
https://www.sandersverhuur.nl/product/51/elektrische-fiets-maat-s
https://www.sandersverhuur.nl/product/71/elektrische-scooter-2-persoons-(25km)
https://www.sandersverhuur.nl/product/15/vespa-scooter-(25-km)

