
‘Fietsplezier 
 begint hier’

FIETSSERVICE APPELSCHA
www.fietsverhuurappelscha.nl  |  info@fietsverhuurappelscha.nl  |  Tel: 0516 - 433 699

Bike Totaal Kramer
Deskundig advies, vakmanschap
en service voor alle soorten fietsen. 
Specialist in: 
Gravel, Race, (E-)MTB en E-bike

Wilt u een fiets, MTB of iets anders huren? 

Scan de QR code en reserveer direct online!

Voor verhuur van fietsen zijn wij het gehele jaar geopend!*
Din. t/m zat.: 
Zon.:    

* met uitzondering van: 
- 1e en 2e kerstdag en 1 januari
- ‘s Maandags alleen geopend tussen 1 april en 30 september 

Welkom bij Fietsverhuur Appelscha
Fietsverhuur Appelscha is gelegen aan de Boerestreek midden in het 
toeristisch centrum van Appelscha. Van hieruit kunt u te fiets genieten 
van diverse schitterende en unieke natuurgebieden, zoals Nationaal 
Park Het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en het Dwingelderveld. 
Prachtige dorpjes zoals Dwingeloo, Diever en Veenhuizen verdienen 
uw bezoek.

Fietsplezier begint met een goed advies in combinatie met een 
kwaliteitsfiets. Met onze zelf uitgezette fietsroutes of gezamenlijke 
arrangementen brengen we u naar de mooiste plekjes en dorpjes 
in deze gebieden.

Voor een sportief uitje bent u bij ons óók aan het juiste adres, want 
naast de deur ligt de top 3 MTB route van Nederland. Dus voor een leuke 
sportieve dag op de mountainbike route van Appelscha reserveert u ook 
een mountainbike gewoon bij Kramer! Tevens is het binnen onze service 
mogelijk fietsen te brengen en/of te halen op locatie of u kunt dit met 
één van onze fietsaanhangers zelf regelen.

Wij zien u graag, want fietsplezier begint hier!

Later inleveren in 
overleg mogelijk

9.00 - 17.30 uur
9.30 - 17.30 uur

prijzen per dag 1 week 2 week
Kinderfiets 16” jongens 7,00 44,00 78,50

Kinderfiets 20” meisjes 7,00 44,00 78,50

Kinderfiets 24-26” versn. 8,00 50,50 89,50

Fiets/ uni remnaaf 8,50 53,50 95,50

Fiets met versnelling 10,00 63,00 112,00

Electrische fiets
(bij meerdere dagen borg voor de lader €50) 25,00 157,50 289,00

Tandem 25,00 157,50 280,00

Tandem ouder/kind XL 25,00 157,50 280,00

Tandem ouder/kind XXL (2 kind.) 30,00 189,00 335,00

Elektrische tandem 40,00 250,00 448,00

Bakfiets 25,00 157,50 280,00

Elektrische bakfiets vanaf 40,00 250,00 448,00

Kick Bike (step volwassenen) 9,50 60,00 106,50

Kinderkar Thule 15,00 94,50 168,00

Kinderkar slings tbv Thule kar 2,50 16,00 28,00

Hondenkar 12,50 79,00 140,00

Zitje voor/achter op huurfiets 3,50 22,00 39,50

Fietstas 2,50 16,00 28,00

Fietsen drager 12,50 79,00 140,00

Lader los (€ 50,- borg) 7,50 47,50 84,00

Vliegtuig koffer 10,00 63,00 126,00

Bidon leeg of met water 3,50

Bidon gevuld met energydrink 5,95

Route boekje 3,95
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‘Fietsplezier 
 begint hier’

Fietsverhuur Appelscha is gelegen aan de Boerestreek midden in 
het toeristisch centrum van Appelscha. Bij ons om de hoek begint het 
Drents-Friese Wold, een van de nationale parken van Nederland. 

Eén van de manieren om het Drents-Friese Wold te ontdekken is met de 
mountainbike. De MTB-tracks zijn betiteld als één van de mooiste van 
Nederland. Er zijn verschillende routes aangelegd. 
Beginner op de mountainbike? Dan is de blauwe route een mooie 
uitdaging. Al vaker op de mountainbike gezeten? Dan is de korte maar 
krachtige rode route echt iets voor u. Aangezien wij zelf dol zijn op 
mountainbiken, vertellen we er ook graag over. Vraag ons dus gerust om 
advies over welke mtb-route het meest geschikt is voor u.

Fietsen op een mountainbike is anders dan fietsen op een stadsfiets 
of racefiets. Nog niet zo bekend met de mountainbike? Of benieuwd of 
mountainbiken iets voor u is? Dan is een mountainbike clinic een leuke 
kennismaking. We laten u zien hoe de mountainbike werkt en starten
met een aantal oefeningen. Vervolgens gaan we op pad door het 
Drents-Friese Wold en gaan we los!
Wij zien u graag, want fietsplezier begint hier!

Bike Totaal Kramer
Deskundig advies, vakmanschap
en service voor alle soorten fietsen. 
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Gravel, Race, (E-)MTB en E-bike
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Wilt u een fiets, MTB of iets anders huren? 

Scan de QR code en reserveer direct online!

Ontdek het Drents-Friese Wold op de MTB

prijzen per SHIFT max
3 uren

Hele dag
8 uren Hele week

MTB 20” kind incl. helm 17,50 20,00 110,50

MTB 24” & 26” kind incl. helm 19,50 25 157,50

MTB 27,5” of 29” (standaard) 25,00 30,00 189,00

MTB+ prof.  vanaf 29,50 37,50 235,00

MTB+ prof. full vanaf 37,50 45 282,50

E-MTB hardtail 34,50 45,00 283,50

E-MTB full vanaf 45,00 50,00 299,00

Race fiets schijfrem M/L/XL vanaf 29,50 35,00 220,00

Race fiets schijfrem S/M vanaf 29,50 34,50 186,00

Gravelbike met schijfrem vanaf

SPD schoen + pedaal (€ 25,00 borg) 10,00 70,00

SPD pedaal (meerprijs) 3,50 24,50

Losse helm 5,00 35,00

Bidon leeg of met water 3,50

Bidon gevuld met energydrink 5,95

Steun het onderhoud aan de MTB routes, 
koop een routekaart 1,00


