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TARIEVENBLAD MOUNTAINBIKE VERHUUR 
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zijn geldig vanaf 1 november 2021. 

 

 

      

 
 PRIJS PER  

DAG 

 PRIJS PER 
WEEKEND 

 PRIJS PER 
WEEK 

 

MOUNTAINBIKES        
 

Hardtail: 
▪ Grand Canyon maat XS 
▪ Grand Canyon maat S 
▪ Grand Canyon maat M 
▪ Grand Canyon maat L 
▪ Grand Canyon maat XL 

 

 

€ 30  € 50  € 165  

 

Full Suspension: 
▪ Neuron maat L 

 

 

€ 40  € 67  € 220  

        

 
- Een dag start bij ons om 8:30 en eindigt om 20:00 of bij zonsondergang. 

- Een weekend start bij ons op vrijdagavond om 20:00 en eindigt op zondagavond om 20:00. 

- Een week bestaat uit 7 aaneengesloten dagen. 

- Bij het ophalen van de gehuurde mountainbike vragen wij je om € 50,00 (contant) borg per fiets te betalen. Bij het inleveren van de 

gehuurde fiets krijg je je borg terug, zoals omschreven in onze Algemene Voorwaarden. 

- De mountainbike(s) worden standaard uitgegeven vanaf locatie Vlierbes 2a in Veenendaal. 

 

 

OPTIES        

▪ Montage SPD of SPD-SL klikpedalen per fiets*  € 0      
▪ Afleveren of ophalen fiets(en) op gewenste locatie**  € 12,50      

*op voorwaarde van beschikbaarheid, bij reservering opgeven. 
**Het afleveren en/of ophalen van fietsen dient vooraf gereserveerd te worden. Er kunnen maximaal 4 fietsen  

afgeleverd en/of opgehaald worden. De locatie is vrij te kiezen binnen de gemeente Veenendaal, Rhenen,  

Amerongen, Leersum en Overberg.  

 

 

Huur van een mountainbike bij More Than Bikes is inclusief: 
▪ Een MIPS helm op maat. 

▪ Mountainbikevignet voor NP Utrechtse Heuvelrug. 

▪ Een handig kaartje om mee te nemen met de 4 routes in de buurt, incl. extra info over o.a. lengte, hoogtemeters, horeca, waterpunten. 

▪ Standaard platformpedalen gemonteerd. 

▪ Op aanvraag gratis klikpedalen gemonteerd. 

▪ Met water gevulde bidon die je na het fietsen mee naar huis mag nemen.  


