
deSwaan  
Fietsverhuur 
Wagenweg 2 (Geestmerambacht)   
1724PT  LANGEDIJK (geen post) 

0226-391883 (kantoor ook buiten seizoen  / mobiel doorgeschakeld) 

0226-399040 (fietsverhuur / alleen tijdens openingstijden) 
 

deSwaan Fietsverhuur is geopend van 10.00 —17.30uur 
21 maart t/m 15 april alle weekenden  

 15 april t/m 18 september dagelijks (Koningsdag 27 april gesloten) 

19 september t/m 30 oktober alle weekenden 
+ herfstvakantie noord. 

Buiten deze dagen en in het winterseizoen 
uitsluitend na reservering open. 

  
Reserveren/informeren svp via info@deswaan.nl     

 
WWW.DESWAAN.NL 

Cijferpuzzeltocht 
Ca. 1 tot 2 uur = dagprijs fietshuur 

 

Musea bezoeken 
Vele mogelijkheden in de regio, zie 
www.deswaan.nl / fietsverhuur voor de 
actuele informatie & prijzen. 

Fietsen & Varen: 
Locatie Oosterdelgebied/Langedijk 
 
Meerprijs tuindersvlet + schipper,  

tijdsduur ca. 90 minuten  
€ 127,50 per boot (18 personen) 

meerdere boten beschikbaar  

Versie 2016.1 
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22) Picknickmand mee: 
 
Broodjes vers van de bakker, belegd met 
Noord-Hollandse kaas, vleeswaren uit eigen 
keuken, zoetigheid + krentenbollen  
22c) € 7.00pp  
 
22b) Inclusief sap, zuivel & thermosfles 
koffie/thee   € 9.50pp 

Prijslijst 2016 per dag (of deel van een dag). 
 

Herenfiets  met 7 versnellingen              € 8.50 
Damesfiets  met 7 versnellingen              € 8.50 
Kinderfiets  diverse maten                      € 7.00  

 

Ludiek vervoer & extra’s: 
Tandem met versnellingen              € 18.00  

Steppen op de originele knalrode Kick-bikes.  € 8.00 
Oma’s koeienfiets  met 3 versnellingen       € 8.50        

Picknickfiets m/v (zonder mand)      € 8.50 
Picknickfiets m/v (met mand voorop)   € 10.00 

Fietskar voor 2 kinderen (moet achter fiets)  € 7.50 
Kinderzitje voor of achterop             € 2.50 

 
Extra dag = 50% van de dagprijs.  

Week = 3 x de dagprijs / Twee weken =  5 x de dagprijs.  
Borg € 50.– per rijwiel / tandems € 100.- 

Prijzen inclusief 21% BTW, legitimatie verplicht. 

Thuisbezorging  
In postcode gebieden  1600-1700 (muv Texel) - 1800. Transportkosten 
incl. ophalen  € 50.-  bij minimaal € 120.– aan verhuurwaarde. 
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