
FIETSEN  
ZONDER  
LEEFTIJD

Heerlijk toch, die wind in je haren als je 
fietst? Dat is echt iets om je leven lang van 
te genieten. Want fietsen staat garant voor 
leuke uitstappen, straffe verhalen en fijne 
herinneringen. 

Met Fietsen Zonder Leeftijd geven we het 
plezier van een eindje fietsen aan mensen 
die niet (meer) zo mobiel zijn. Ze geraken 
weer wat verder en hun leefwereld wordt 
net dat tikkeltje groter. Eenzaamheid  
verdwijnt. Spontaan komen er verhalen en 
een gezellige babbel met de vrijwilliger  
die hen vervoert. 

Hartverwarmende sociale contacten over 
generaties heen, op de fiets: dat is Fietsen 
Zonder Leeftijd. 

FIETSEN ZONDER LEEFTIJD

Riksja

De fiets van Fietsen Zonder Leeftijd is  
geïnspireerd op de Indische riksja, met 
vooraan twee passagierszitplaatsen.  
Noem het gerust een driewielige fietstaxi, 
uitgerust met elektrische traponder- 
steuning, een kleine bagageruimte, een  
overkapping voor de passagiers en  
een warm en weerbestendig dekentje.  
Je kan dus het hele jaar door fietsen.



Fiets mee

Fietsen Zonder Leeftijd is een initiatief  
van Mobiel 21 vzw, in samenwerking met  
Fietsberaad. Als Belgische licentiehouder  
van het internationale Cycling Without 
Age-verhaal ondersteunen we graag elk 
nieuw hoofdstuk in België. 

Met een enthousiaste initiatiefnemer 
(OCMW, woonzorgcentrum,  individu,...),  
een fiets, een aantal vrijwilligers en  
wat communicatiemateriaal ben je zo 
vertrokken. Passagiers voor je ritten zijn 
gegarandeerd.

Zin om te vertrekken

Heb je interesse om een lokaal initiatief  
op te starten? Mobiel 21 zet je op weg! 

1/ Met een weekje testen 

Je kan onze riksja huren per week,  
van maandag 12u tot maandag 10u.  
Een ideale start om de fiets uit te testen  
en de positieve effecten zelf te ervaren.   
We zetten je veilig op weg met een testrit 
en wat tips & tricks. De fiets is door ons 
verzekerd tijdens de huurperiode. 

Het transport van de fiets bekijken we  
op maat: ofwel zorg je zelf voor transport  
ofwel fietsen of rijden we hem naar je toe.

Kostprijs: 350 euro incl. btw 
Waarborg:  250 euro 
Afhaallocatie:  Leuven 
Transport: niet inbegrepen

2/ Met een eigen hoofdstuk 

Mobiel 21 biedt je een startpakket aan met 
als ingrediënten:

- Een startvergadering met de initiatief-
nemer: we komen naar je toe, bekijken je 
wensen en je noden en bereiden samen 
de komst van de riksja voor.

- Communicatiemateriaal: we bezorgen 
je gepersonaliseerde affiches,  flyers,  
stickers en visuals voor sociale media.  

- De aftrap: we geven mee vorm aan de 
eerste  feestelijke rit.

- Een opleidingsmoment voor je  
vrijwilligers: gedurende 2 uur leren we  
veilig fietsen met de fiets en frissen  
we wat verkeersregels op. 

- Je eigen fiets, uiteraard: we maken 
steeds een offerte op maat, in overleg 
met de Belgische dealer.

Richtprijzen (d.d. feb 2017)
Christiania bike : 5800 euro, incl. btw
Trio bike: 6600 euro, incl btw
Transport per fiets: 100 euro incl. btw
Kostprijs pakket: vanaf 6600 euro incl. btw 
(i.f.v. keuze fiets)

Meer info op

www.fietsenzonderleeftijd.be  
of mail ons via  
fietsenzonderleeftijd@mobiel21.be

http://www.fietsenzonderleeftijd.be

