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Dagje Scooter rijden met Vriendinnen - Rondje Posbank in
Gelderland

Italiaanse droom in Gelderland
Gooi je haren los en waan je in een Italiaanse droom. Onze scooters lijken op de traditionele Italiaanse Vespa. Met een leuke route gaan
jullie een rondje over de Posbank op de Veluwe maken. Wie kan het beste navigeren? De route van 42 kilometer laat je de mooie natuur
zien in Gelderland en brengt je naar het pontje voor een leuke overtocht. Arrivederci in Didam!

Route Rondje Posbank - Veluwe
De route van Rondje Postbank is 42 kilometer lang.
De start en Finish zijn in Didam.
Na een korte uitleg is het tijd om zelf op pad te gaan met de scooter. We geven jullie een mooie route mee waarmee jullie zelfstandig gaan
rijden.
De route gaat onder andere langs: Velp, Roosendaal, de Posbank (niet vergeten een mooie foto te maken) de Steeg, Rheden, Lathum en
weer terug naar Didam.
Deze route komt onder andere langs een fiets veerdienst in Rheden. De kosten voor 1 persoon met scooter zijn € 1,10.
Een unieke manier om naar de overkant te gaan.
Een paar algemene punten waar wij u vooraf over willen informeren:
- Let goed op de verkeersborden waar u mag rijden met de scooter.
- Laat (bij een grote groep) de voorste scooter het andere verkeer stoppen bij een ‘gevaarlijk’ kruispunt. Zo blijft de groep bij elkaar.
- Als er niets wordt aangegeven, blijf dan rechtdoor scooteren.

Bij het Dagje Scooter rijden met je Vriendinnen rondje Posbank is inbegrepen:
Huur scooter voor een halve dag (4 uur)
10:00 tot 14:00 uur OF 15:00 tot 19:00
Leuke route - Rondje Posbank

Prijs: € 30,00 p.p. Al te boeken vanaf 2 personen.
LET OP

De prijs is exclusief brandstof.
Iedere deelnemer krijgt een scooter met een volle tank mee en mag deze bij terugkomst weer bij Servicestation Tatelaar aftanken met VPower Benzine.
Het standaard eigen risico bij schades is € 500,00 per scooter. Deelnemers kunnen dit verlagen naar € 200,00 per scooter voor € 5,00 per
scooter.
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Er wordt een borg van € 100 per scooter gevraagd, met een maximum van € 700,00. De borg wordt, indien de scooters onbeschadigd
retour komen, binnen 5 werkdagen teruggestort.
Start en finish is altijd in Didam. Wij leveren ook scooters op locatie, vraag naar de mogelijkheden.

Extra's
Huur scooter hele dag (4-8 uur) € 40,00
Huur elektrische fiets halve of hele dag € 20,00
Bijrijder (vanaf 18 jaar) € 5,00 (er kunnen 2 personen op 1 scooter, wij adviseren dan wel altijd dat de chauffeur ervaring heeft met scooter
rijden)
Helm (niet nodig) mag wel voor € 5,00
Scootermand € 5,00
Kinderzitje € 10,00
De prijs van het Dagje Scooterrijden met je Vriendinnen rondje Posbank is geldig tot 31 december 2021.
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