 Ja, Ik heb interesse in deelname als ANWB Fiets-

servicepunt. Graag ontvang ik alle informatie en de
bijbehorende overeenkomst.
Naam bedrijf:
Aard van het bedrijf:
Vestigingsadres:
Postcode/plaats:
Provincie:
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
Fax:
Mobiel:
E-mail:
Website:
Aankruisen en invullen indien van toepassing:





Mijn bedrijf ligt aan de volgende ANWB fietsroute(s)
Mijn bedrijf ligt aan een fietsroutenetwerk tussen de knooppunten
en
Mijn bedrijf heeft een oplaadpunt voor elektrische fietsen, elektrische
scooters en scootmobielen

Naam:
Datum:
Handtekening:
Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe naar
ANWB Media, t.a.v. Toeristische Bewegwijzering/ B6M,
Antwoordnummer 10, 2509 VB Den Haag.
U ontvangt z.s.m. bericht.

ANWB Fietsservicepunt

ANWB Fietsservicepunten verwelkomen fietsers
Nu met unieke ANWB Fietsservicebox
voor kleine reparaties onderweg
Nederlanders zijn gek op fietsen. Elke week gaan we erop uit om te
genieten van natuur en cultuur. Zomer en winter. In onze vrije tijd
maken we met elkaar 200 miljoen fietstochten per jaar. Een enorm
aantal, waarbij we maar liefst 750 miljoen euro uitgeven aan fietsmaterialen, eten en drinken onderweg, entreegelden en overnachtingen.

Voor de recreatieve fietser biedt de ANWB
afwisselende fietsroutes, gedetailleerde
fietskaarten en fietsgidsen met tips voor
vrijetijdsbesteding en horeca onderweg.
Nieuw is de ANWB Fietsservicebox. Deze
handige gereedschapskist bevat alle benodigdheden voor kleine fietsreparaties en
is beschikbaar bij elk ANWB Fietsservicepunt. Met de ANWB Fietsservicebox helpt
u een gestrande fietser weer op weg.

ANWB Fietsservicepunten bieden
fietsers ontspanning en gemak

Als ANWB Fietsservicepunt biedt u facili-

teiten speciaal voor recreatieve fietsers. Ze
kunnen er even uitblazen, gebruik maken
van het toilet en iets eten en drinken. Vaak
is het hier ook mogelijk een elektrische
fiets op te laden. Elk ANWB Fietsservicepunt heeft een ANWB Fietsservicebox met
daarin gereedschappen en materialen, beschikbaar voor fietsers die zelf een kleine
fietsreparatie willen uitvoeren.
Verspreid over de provincies telt ons land
al vele ANWB Fietsservicepunten. Ze
liggen aan een toeristische fietsroute of
fietsroutenetwerk. Het zijn bijvoorbeeld
restaurants, cafés, bezoekerscentra of
musea. Gemakkelijk te herkennen aan het
speciale gevelbordje.

ANWB Fietsservicebox helpt
bij pech onderweg

Met deze professionele gereedschapskist
van het kwaliteitsmerk Stanley helpt u
fietsers met pech. Er zit alles in voor eenvoudige fietsreparaties, zoals een bandenplakset met bandenlichters, een nieuwe

binnenband, een fietspomp, inbussleutels,
lampjes en een schroevendraaier.
Als ANWB Fietsservicepunt bent u zelf
verantwoordelijk voor het aanvullen van
de materialen, bijvoorbeeld via de lokale
fietsenhandel. Het gebruik van gereedschappen uit de ANWB Fietsservicebox
kunt u gratis aanbieden en de materialen
tegen vergoeding, eventueel met een
kleine winstmarge voor uzelf.

Herkenbaar aan gevelbord
en raamsticker

Elk ANWB Fietsservicepunt is te herkennen aan het opvallende gevelbord bij
de entree. Het nodigt fietsers uit bij uw
bedrijf te pauzeren en gebruik te maken
van de faciliteiten speciaal voor fietsers. U
ontvangt het bord samen met een bijpassende raamsticker en de ANWB Fietsservicebox.

Landelijke promotie

Omdat iedereen wel eens een lekke band
heeft, is het voor elke fietser handig
te weten waar de ANWB Fietsservicepunten zich bevinden. De ANWB zorgt
daarom voor landelijke bekendheid.
De ANWB Fietsservicepunten worden
ondermeer vermeld op de ANWB Fietskaarten en in de ANWB fietsgidsen, via
nieuwe I Phone applicaties en op ANWB.
nl. Bovendien krijgen de ANWB Fietsservicepunten geregeld aandacht middels
brochures en advertenties, in de ANWB
magazines als Kampioen en Toeractief
en op publieksbeurzen voor toerisme en
recreatie.

Aanmelden

Wilt u met uw bedrijf ook ANWB
Fietsservicepunt worden? Vul dan de
bijgevoegde bon in en stuur deze naar
ANWB Media. U ontvangt dan spoedig aanvullende informatie en een
overeenkomst. Deze geldt voor een
periode van 5 jaar. U betaalt het eerste
jaar € 175,- excl. BTW. Dit is inclusief
promotionele activiteiten, het gevelbord, de raamsticker en de ANWB
Fietsservicebox met complete inhoud.
Daarna betaalt u slechts € 49,95 ex
BTW per kalenderjaar, voor landelijke
PR en reclame.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Christine Roelvink
van ANWB Media Toeristische Bewegwijzering, via tel. 088 2698 377 of
fietsservicepunt@anwb.nl.

