
 

Op pad met de e-loopfiets op weg naar Villa Westend! 

 

     
 

Wil je een unieke belevenis ervaren en lekker ontspannen bewegen? 

Ga dan met de LoopFiets, ofwel lopifit, op pad en geniet van de natuur en cultuur van 

Kennemerland en maak een verassingsstop bij Villa Westend voor lekkere zoetigheid, 

lunch of borrel! 

Je wordt gastvrij ontvangen bij de Kennemer LoopFiets met koffie en thee, krijgt een 

duidelijke instructie van de LoopFiets en gaat na enige oefening zelf op pad. 

Villa Westend is een unieke horecalocatie gelegen aan de Westbroekplas in het 

recreatiegebied Spaarnwoude met een heerlijk stadstrand voor de deur. Goed bereikbaar, 

ver van de hectiek van alledag.  

 

     
 

 

De Villa-Westend-Special start vanuit Kennemer LoopFiets met: 

✓ Unieke belevenis op de LoopFiets met een leuke actieve route door natuur en cultuur 

in Kennemerland 

✓ Voortreffelijke koffie met lekkers, lunch of borrel aan het strand van Villa Westend. 

✓ En natuurlijk een mooie verdere route op de weg terug naar Kennemer LoopFiets 

Je huurt dan de LoopFiets (vrije uren tussen 9-17 uur) van € 40.- voor € 30.- per dag  

(Actieradius loopfiets tijdens tocht: 35-40 km) 

En kiest voor een van de volgende 3 arrangementen bij villa westend: 

✓ Zoetigheid@Villa Westend:  

kopje koffie/thee met cheesecake of appeltaart met slagroom € 5,50 p/p 

✓ Borrel@Villa Westend:  

1 uur borrelen (koffie, thee, bier, wijn en fris) met nootjes & zoutjes,  luxe canape 

en bitterbal  € 12,50 p/p 

✓ Lunch@Villa Westend:  

kopje koffie/thee, glas verse jus ‘d orange of melk met verrassingsbroodje 

vlees/vis/vega  € 14,-  p/p 



De Lopifit is een e-LoopFiets waarop je met een lichte loopbeweging de (lopende)band 

in beweging zet. Je wandelt zo weg en haalt eenvoudig een snelheid van 10-25 

kilometer per uur, terwijl jij zelf 4-5 kilometer per uur loopt. Zo heb je een veel groter 

bereik om afstanden af te leggen. Met de handremmen breng je de loopband en de 

wielen tot stilstand. Het is een combinatie van innovatie en fun! 

 

   

 

Op pad met de LoopFiets is heel geschikt voor familie, vrienden en bedrijfsuitjes. Door de 

gezamenlijke nieuwe ervaring , de leuke spanning en het onder de knie krijgen van 

de LoopFiets en daarna het heerlijk ontspannen gevoel, ontstaat er een bijzondere 

groepsdynamiek.  

Je boekt het arrangement  ‘Op pad met de e-loopfiets op weg naar Villa Westend!’ door: 

- Klik op loopfiets huren/loopfiets huren voor een dagdeel tot 4uur (geldt als hele dag 

in combi met villa westend - arrangement).  

- Kies het aantal personen en de gewenste datum en boek de loopfiets.  

- Klik op verder winkelen en kies daarma het gewenste arrangement(zoetigheid, luch of 

borrel) x aantal personen 

- Reken af (in de winkelwagen) met Ideal. 

- We zien je op de geboekte datum en tijd bij de Kennemer LoopFiets 

 

✓ Huur LoopFiets (tussen 9-17 uur)  €30,- p/p 

en 

✓ Zoetigheid@Villa Westend   €5,50 p/p 

✓ Borrel@Villa Westend    €12,50 p/p 

✓ Lunch@Villa Westend    €14,-  p/p 

Voor de loopfiets wordt een borg van €50,- gevraagd.(Zie huurvoorwaarden) 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

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.  

 

 

 

 

 


