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Offerte 

Opstart Fietsen zonder Leeftijd 
 

<naam organisatie> 

Dankjewel voor je interesse in Fietsen zonder Leeftijd! 

Mobiel 21 vzw is het Vlaamse aanspreekpunt van Cycling without Age in Vlaanderen en zet je 

daarom graag juist en veilig op weg met je eigen 'hoofdstuk' van Fietsen zonder Leeftijd. 

Riksja van type Christiania bike met flexibele instap  

Geen hoofdstuk zonder fiets en we kiezen voor 

o Christiane bike Model 5001 inclusief regenkap, flexibele instap, dekentje, stickers en 

batterij met oplader. 

o Levering fiets ter plaatse door Belgische dealer (Bakfietsinfo uit Schoten). 

o Leveringstermijn: 12 weken. Voorziene leveringsdatum: 12 oktober 2018. 

Prijs fiets : 6000 euro incl. BTW 

Levering van fiets op locatie : 125 euro incl. BTW 

 

o Extra batterij: 785 euro incl. BTW (als besteld samen met riksja) 

Opleidingsmoment vrijwilligers 

We zorgen voor een enthousiaste ondersteuning van je nieuwe hoofdstuk met een gezellig 

opleidingsmoment voor je vrijwilligers (ong. 2 uur): we leren iedereen veilig fietsen met de 

fiets, overlopen afspraken en frissen de juiste verkeersregels op. Hierbij horen ook 

o je persoonlijke lidmaatschap van het internationale Cycling without age – netwerk. 

o de bekendmaking van je hoofdstuk op www.fietsenzonderleeftijd.be. 

o een jaarlijkse inspiratiedag met de andere hoofdstukken. 

o Mobiel 21 als persoonlijk aanspreekpunt voor al je vragen rond Fietsen Zonder Leeftijd. 

Contactmoment vrijwilligers: 500 euro excl. BTW, 605 euro incl. BTW 

 

 

http://www.fietsenzonderleeftijd.be/
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Budget 

Voor de totale opstart van je hoofdstuk bedraagt de kost 6730 euro incl. BTW.  

Met extra batterij komt het totaal op 7515 euro incl. BTW.  

Contact 

Hopelijk hebben we het plezier om met je te mogen samenwerken.  

Heb je nog vragen, dan kan je altijd terecht bij 

Els Van den broeck 

32 (0)16 31 77 07 

Els.vandenbroeck@mobiel21.be  

fietsenzonderleeftijd@mobiel21.be  

Mobiel 21 vzw 

BTW BE 0423 517 539 

In dit Mobiel 21 voorstel zijn alle transportkosten inbegrepen. Wij komen graag tot bij jou op een 

duurzame manier: met de fiets, het openbaar vervoer of de deelwagen. 
 

Datum offerte: 16/07/2018  
Deze offerte is 1 maand geldig. 
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