FIETSCAFÉ
Horeca is een belangrijke voorziening voor
fietsers. Om hierop in te spelen en de fietser
extra service te bieden heeft VVV Zeeland het
concept Fietscafés ontwikkeld. Fietscafés zijn
horecagelegenheden, die extra fietsvriendelijk
zijn. In een Fietscafé kan de fietser rekenen
op een aantal extra faciliteiten. Verspreid over
Zeeland zijn er inmiddels ruim 150 Fietscafés.
Hiermee biedt Zeeland de hoogste dichtheid
aan fietsvriendelijke horeca in Nederland! Is
uw bedrijf ook fietsvriendelijk? Meld u dan
aan als Fietscafé.

ZEELAND 5-STERREN FIETSPROVINCIE
Zeeland is in 2017 benoemd tot 5-sterren fietsprovincie
door het Landelijk Fietsplatform. Dat is het hoogst haalbare
niveau voor een fietsprovincie. De kwaliteit van het
fietsknooppuntensysteem, het onderhoud van het netwerk en
de vele Fietscafés langs de routes zijn daarbij doorslaggevend.
Routebureau Zeeland is constant met verbeteringen bezig op en
rond het fietsknooppuntensysteem. Zo zorgen we ervoor dat de
fietser optimaal kan genieten van fietsen op de grens van land
en water!

UW VOORDELEN:
✓ uw bedrijf onderscheidend en herkenbaar voor de fietser
✓ mogelijkheid om extra bezoekers te genereren
✓extra promotie-uitingen op: vvvzeeland.nl, vvvzeeland.nl/
routes, mobiele routeplatform en fietsknooppuntenkaarten
(FIKS).
✓ u ontvangt een speciaal gevelbord/raamsticker, zodat de fietser
weet dat hij welkom is
✓ automatisch aangesloten bij het landelijk kwaliteitslabel voor
fietsvriendelijke horeca; Fietsers Welkom!*
*VVV Zeeland heeft een samenwerking met het Landelijk Fietsplatform,
waardoor alle Fietscafés in Zeeland het landelijke kwaliteitslabel ‘Fietsers
Welkom’ hebben. Hierdoor profiteert u direct van de landelijke promotieuitingen rondom dit kwaliteitslabel.
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FIETSCAFÉ

UW BESTELLING:

UW INVESTERING:

Meld u aan via
zakelijk.vvvzeeland.nl/aanmelden-fietscafé

FIETSCAFÉ

U ONTVANGT EENMALIG:

Instapbedrag fietscafé (kosten eerste jaar, inclusief databasis-abonnement)

€ 385*****

Elk volgende jaar is de fietscafébijdrage			
+ €162,50 databasis abonnement

€ 101

Extra verwijsbord per stuk vanaf FIKS (eenmalige kosten)

€ 42

✓ emaille gevelbord** of raamsticker
✓ fietsreparatieset inclusief fietspomp
✓ twee verwijsborden vanaf het FIKS naar
uw Fietscafé***
✓ verkoopdisplay met basisset FIKSkaarten van uw regio ter waarde
van € 60
✓ informatiemap met toeristische
informatie en logboek
✓ vermelding op de FIKS-kaart in de
eerstvolgende druk
✓ vermelding op de websites
vvvzeeland.nl en routes.vvvzeeland.nl
✓ vermelding op het mobiele routeplatform
** Het gevelbord blijft eigendom van

*****Het is erg belangrijk dat de Zeeuwse fietscafés goed zichtbaar zijn voor fietsers die gebruik maken
van het fietsknooppuntensysteem (FIKS). Alle fietscafés hebben daarom verwijsborden nodig. Bij het
instapbedrag zijn twee verwijsborden inbegrepen (t.w.v. € 84). Wanneer u direct aan het FIKS ligt heeft
u voldoende aan deze twee verwijsborden. Ligt uw bedrijf niet direct aan het FIKS dan is het aantal
verwijsborden afhankelijk van uw locatie ten opzichte van het FIKS. Routebureau VVV Zeeland bepaalt
in overleg met u het aantal benodigde verwijsborden en de gewenste locaties. Uitgangspunt is dat u vanaf
een locatie vanaf het FIKS bewegwijzerd wordt.

Prijzen excl. BTW. Geldig vanaf 1 januari tot en met 31 december 2019. Aan te passen of te wijzigen vóór 1 oktober van het
opvolgende jaar. Geen restitutie mogelijk. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

VVV Zeeland.
*** Het Fietscafé wordt vanaf een punt
bewegwijzerd vanaf het dichtstbijzijnde traject
van het FIKS.

UW BEDRIJF VOLDOET AAN:
 eschikt over horecavoorzieningen
b
heeft een databasis abonnement bij
VVV Zeeland
● minimaal 5 dagen per week open vanaf
11.00 uur (in de periode van mei t/m
september en in schoolvakanties)
● maximaal één kilometer van het
fietsknooppuntensysteem verwijderd
● een toiletruimte die ook toegankelijk is
voor fietsers die geen gebruik maken van
de horecafaciliteiten
● gratis watervulpunt voor bidons
● gratis de mogelijkheid voor het opladen
van de accu’s van elektrische fietsen****
● mogelijkheid om circa tien fietsen
te stallen
● een EHBO-uitrusting.
●
●

LET OP! U kunt alleen fietscafé worden
wanneer u een databasis-abonnement afneemt
bij VVV Zeeland. Een databasisabonnement kost
€ 162,50 per jaar. Voor het eerste jaar bieden
wij u een pakketprijs aan voor € 385,(fietscafé instapbedrag + databasisabonnement).

**** Hiervoor biedt u de mogelijkheid dat zowel buiten als binnen de accu’s opgeladen kunnen worden. Per type fiets bestaat een unieke oplader,
fietsers nemen deze zelf mee. U heeft alleen stroomvoorziening nodig. Routebureau VVV Zeeland adviseert buiten 4 stopcontacten te faciliteren, in de
nabijheid van de fietsenstalling. De verbruikskosten van stroom per op te laden accu bedragen ongeveer € 0,05. De fietser verblijft al snel anderhalf uur

Voor afname of meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij VVV Zeeland of met de Servicedesk via servicedesk@vvvzeeland.nl
of 0113-745710.
Op alle producten van VVV Zeeland zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op zakelijk.vvvzeeland.nl/algemene-voorwaarden.

