Ervaar Rauw aan Zee en beleef de LoopFiets op weg naar de boulevard
✓ Unieke ervaring op de LoopFiets met een leuke route door het havengebied, duinen,
IJmuiden op weg naar de boulevard bij het strand
✓ Heerlijke lunch bij brasserie Het Zandhuis
✓ Leuke zomerse workshop schilderen op steigerhout bij ‘Groeten uit IJmuiden’ op de
boulevard
Start om 10.00 bij Kennemer LoopFiets, Kennemerlaan 167 in IJmuiden. Einde rond 17.00
uur.

10.00 Ontvangst bij Kennemer LoopFiets
Instructie en uitleg hoe de LoopFiets werkt.
10.30 LoopFiets-tocht met een leuke route door het havengebied, duinen en IJmuiden op
weg naar de boulevard bij het strand
12.00 Heerlijke lunch volgens traditie van Brasserie Het Zandhuis, inclusief 1 consumptie
13.00 Workshop schilderen op steigerhout, onder leiding van Tiny Schepers, op de boulevard
bij souvenirshop ‘Groeten uit IJmuiden *
16.30 Met een afsluitende route op de loopfiets weer op weg
17.00 Terug bij Kennemer LoopFiets
Prijs: € 69.95
Data workshops:
Zaterdag 22 juli 2017
Vrijdag 25 augustus 2017
*Het is ook mogelijk deze dagen een workshop schilderen op doek te volgen (- € 7.50) of een
workshop decoreren met schelpen (+ € 7,50)

Bestel het arrangement ‘Ervaar Rauw aan Zee en beleef de LoopFiets op weg naar de
boulevard’ via www.kennemerloopfiets.nl/www.groetenuitijmuiden.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
en 17.00 uur langs komen in de winkel van de Kennemer LoopFiets (Kennemerlaan 167,
IJmuiden) of Groeten uit IJmuiden (Kennemer Boulevard 318, IJmuiden) of bellen naar
0255-577747(Kennemer LoopFiets) / 06-53551315 (Groeten uit 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 72 uur voor deelname vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering
meer dan 72 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.

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

Souvenirshop ‘Groeten uit IJmuiden’
Sinds 2008 zijn Jan en Adrie Klinge met veel enthousiasme gestart met de
souvenirwinkel Groeten uit IJmuiden. Je vindt bij hen een uitgebreide collectie nautische
geschenken en souvenirs, maar ook voor een Workshop schilderen op steigerhout ben je bij
hen ook aan het juiste adres! www.groetenuitijmuiden.nl

Braserie Het Zandhuis
Het Zandhuis is een leuke brasserie op de boulevard. Ze staan daarbij bekend om hun
overheerlijke hamburgers, Pizza's en Tapas. www.hetzandhuis.nl

Huurvoorwaarden Kennemer LoopFiets
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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.
De (hoofd)huurder (en zijn medehuurder) heeft(hebben) kennisgenomen van deze
huurvoorwaarden.
De huurder heeft de instructie gehoord van de loopfiets om deze te kunnen gebruiken.
Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht door middel van rijbewijs,
ID-kaart of paspoort.
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
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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.
De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en zal bij diefstal of schade (door
derden) de schade volledig vergoeden.
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of in onderhuur af te
geven.
Verhuurder is altijd gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder
restitutie.
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)
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.
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.
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.
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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.

