
 
Ervaar SHIP en Oud-IJmuiden en stap op de LoopFiets! 

✓ Unieke ervaring op de LoopFiets met enthousiaste begeleiding van de gids 

✓ Beleef de geschiedenis door Oud-IJmuiden 

✓ Geniet tijdens een korte stop van koffie/thee en appeltaart 

✓ Ervaar de sluis naar de toekomst in het nieuwe bezoekerscentrum SHIP 

Start om 13.00 bij Kennemer LoopFiets, Kennemerlaan 167 in IJmuiden. De fietstocht gaat 

door Oud-IJmuiden naar SHIP, het Sluis en Haven Informatiepunt, en weer terug. Einde 17.00 

uur. 

     
 

Dit arrangement wordt aangeboden op de eerste of derde dinsdag van de maand, of met een 

groep op afspraak. 

13.00 Ontvangst bij Kennemer LoopFiets 

         Instructie LoopFiets 

         Introductie ‘Beleef de geschiedenis door Oud-IJmuiden’ 

13.30 LoopFiets-tocht door (de geschiedenis van) Oud-IJmuiden 

14.45 Geniet tijdens een korte stop van koffie/thee met appeltaart 

15.00 Ervaar de sluis naar de toekomst tijdens de rondleiding door SHIP 

16.00 Uitwaaien op het dak en nog even rondkijken in SHIP 

16.30 Terug naar Kennemer LoopFiets 

Prijs: € 45,00  

Voor de LoopFiets wordt een borg van € 50,- gevraagd (zie spelregels) 

Bestel het arrangement ‘Ervaar SHIP en Oud-IJmuiden en stap op de LoopFiets’ via 

www.kennemerloopfiets.nl door de juiste datum te kiezen en het aantal deelnemers. 

Plaats de bestelling en betaal met Ideal/bank. Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging 

en dit is tevens je bewijs van deelname. 

Als je persoonlijk (en niet via internet) wilt bestellen, kun je op zaterdagen tussen 10.00 

en17.00 uur langs komen in de winkel van de Kennemer LoopFiets (Kennemerlaan 167, 

IJmuiden). 

Spelregels:  

Op het arrangement zijn de huurvoorwaarden van de lopifit van toepassing. (link 

huurvoorwaarden op de website) De deelnemer betaalt € 50,00 borg per LoopFiets. Dit 

wordt bij het tekenen van de huurovereenkomst in de winkel contant voldaan. Na de 

huurperiode, en bij geen schade, zal de borg worden terug gegeven. 

Bij annulering binnen 48 uur voor deelname vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering 

meer dan 48 uur voor aanvang van het arrangement wordt het betaalde bedrag 

gerestitueerd minus € 4,95 administratiekosten per boeking. Indien vanuit de organisatie 

wegens onvoorziene omstandigheden het arrangement wordt geannuleerd, ontvangt u het 

volledige bedrag retour. 

http://www.kennemerloopfiets.nl/


 
Bezoek SHIP en ervaar de sluis naar de toekomst! 

Ben je nieuwsgierig naar de bouw van de grootste zeesluis van de wereld? Wil je meer weten 

over het Noordzeekanaalgebied en de activiteiten in de havens van Amsterdam, Zaanstad, 

Beverwijk en IJmuiden? Heb je interesse in ontwikkelingen op het gebied van innovatie en 

duurzaamheid in de bedrijven langs het Noordzeekanaal? Kom dan naar SHIP, het Sluis Haven 

Informatie Punt in IJmuiden.  www.ship-info.nl 

 

Ontdek Oud IJmuiden 

IJmuiden is relatief jong, bijna 140 jaar. Ze is ontstaan nadat Koning Wilhelm III in 1876 

het Noordzeekanaal en de sluizen opende. Vissersschepen van heinde en verre vonden een 

beschutte plek binnen de pieren en al spoedig ontstond een levende vissersgemeenschap 

met een eigen Vissershaven, een spoorlijn, vele kroegen, hotels, kerken en straten vol 

winkeltjes. Ontdek de wandelroute met en zonder gids. www.ontdekoudijmuiden.nl 

Kennemer LoopFiets  

De LoopFiets, ook wel lopifit, brengt mensen op een unieke manier in beweging. Terwijl je 

4/5 km per uur wandelt, fiets je met een snelheid van 10-25 km p/u op de LoopFiets. Na 

een duidelijke uitleg kun je even oefenen op de bok in de winkel en daarna buiten. Om de 

LoopFiets te gebruiken, heb je de balans nodig van fietsen en kun je een normale 

wandeling maken. Bekijk het filmpje op onze website.  www.kennemerloopfiets.nl 

 

 

Huurvoorwaarden Kennemer LoopFiets     

 

o De verhuurder wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder 

wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en weer in te leveren. 

o De (hoofd)huurder (en zijn medehuurder) heeft(hebben) kennisgenomen van deze 

huurvoorwaarden. 

o De huurder heeft de instructie gehoord van de loopfiets om deze te kunnen gebruiken. 

o Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht door middel van rijbewijs, 

ID-kaart of paspoort. 

 

o Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse (verkeers)wet- en regelgeving.  Men rijdt 

alleen op verharde wegen. Het is streng verboden met de loopfiets in het zand bij het 

strand te komen. Het is verboden met 2 personen je op de fiets te begeven. Men is verplicht 

om verantwoord met het gehuurde om te gaan. Kosten naar aanleiding van oneigenlijk 

gebruik worden in rekening gebracht bij de huurder. 

o De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en zal bij diefstal of schade (door 

derden) de schade volledig vergoeden. 

o Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of in onderhuur af te 

geven. 

o Verhuurder is altijd gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder 

restitutie. 

o De huurder dient het gehuurde te parkeren op een veilige zichtbare plaats en is verplicht de 

sleutels uit de accu te halen en de fiets op slot te zetten met bijgeleverd slot (met 

meerdere fietsen aan elkaar) 

http://www.ship-info.nl/
http://www.ontdekoudijmuiden.nl/
http://www.kennemerloopfiets.nl/


 
o Wanneer het gehuurde vroegtijdig wordt terug gebracht wordt, blijft de volledige huur 

gelden. Wanneer het gehuurde te laat wordt terug gebracht geldt een tarief van 10,00 per 

half uur per loopfiets. 

o Annulering van het gehuurde kan tot 7 dagen van tevoren zonder kosten, tot 48 uur van 

tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt 

geen restitutie gegeven. Wanneer veiligheid door o.a. weersomstandigheden niet zeker is, 

kan de verhuurder zonder kosten annuleren. 

o Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval of oneigenlijk gebruik, zal de 

verhuurder zorg dragen voor reparatie ter plekke wanneer mogelijk of vervangend vervoer 

indien voorhanden. Dit geeft geen recht op restitutie (van een deel) van de huurprijs. Zelf 

of derden reparaties uitvoeren is verboden zonder toestemming van de verhuurder. 

 

o Het loopfietsen is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar of 11 jaar en/of groter 

dan 1.40m onder begeleiding van een volwassene. 

  

  

o De huurder betaalt € 50,00 borg per fiets. Dit wordt bij het tekenen van de 

huurovereenkomst in de winkel contact of per pin voldaan. Na de huurperiode, en bij geen 

schade, zal de borg weer worden teruggegeven/teruggestort.  

 


