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Steeds meer fietsen, maar waar laat je ze? 
Op onze fietsvlonder natuurlijk! 
 
 
De fiets krijgt steeds meer erkenning als alternatief voor de auto. Het gebruik van de fiets 
dringt immers de uitstoot van CO2, fijnstof en andere ongezonde stoffen terug. Bovendien 
zorgt de fiets voor de nodige beweging en neemt hij ook nog eens minder ruimte in dan de 
auto. Grote voordelen dus, maar toch krijgt de fiets veelal niet de verdiende ruimte. Waar 
laat je al die fietsen? 
 
 

 
 
 
Wij hebben de oplossing! 
Onze beproefde fietsvlonder biedt de oplossing voor het stallingsprobleem van fietsen. Ze 
zijn in een mum van tijd geplaatst en bieden directe stallingruimte. 
 
 
Onze fietsvlonders: 

+ Directe oplossing van stallingsprobleem 
+ Duurzaam en beproefd product 
+ Zowel tijdelijke als definitieve oplossing 
+ Praktisch overal te plaatsen 
+ Gemakkelijk te verplaatsen 
+ Ook leverbaar als variant voor bakfietsen 
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Voor wie? 
• Gemeenten; mensen stimuleren om te kiezen voor de fiets 
• Bedrijven; mogelijkheid bieden om de (lease)fiets te stallen 
• Verhuurbedrijven; oplossing voor de stalling van kostbare (deel)fietsen 

 
 
Test naar behoefte 
Doordat een fietsvlonder gemakkelijk te verplaatsen is kunt u de fietsvlonder ook inzetten 
om te testen of er behoefte is aan fietsparkeerplaatsen in plaats van parkeergelegenheid 
voor auto’s. Tijdens een proefperiode gaat u monitoren en geven mensen hun mening. Na 
het inventariseren van de bevindingen kunt u de knoop doorhakken: laat u hem staan of 
gaat u hem verplaatsen? 
 
 
Uw wens is onze uitdaging 
Het uiterlijk van de fietsvlonder wordt door u bepaald. U kiest de afmetingen, vormgeving, 
kleur en het materiaal. Daarnaast kunt u kiezen uit een aantal opties zoals oprijplaten of 
paaltjes op de kopse kanten. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Levertijd 
De levertijd is afhankelijk van uw materiaalkeuze en gewenste aantal. Normaal gesproken is 
onze levertijd ongeveer 4 weken na schriftelijke opdracht. 
 
 
Kosten 
Vanwege de grote hoeveelheid aan mogelijkheden kunt u een vrijblijvende offerte bij ons 
aanvragen. U ontvangt onze offerte razendsnel. 


