Welkom!
Na een mooie wandel- of fietstocht heeft u vast behoefte aan een warm onthaal, een gespreid bed
en een stevig ontbijt. Precies wat u kunt verwachten op dit gastadres.
Logeren bij gastadressen van Stichting Vrienden op de Fiets voelt prettig en vertrouwd. Dat komt
doordat alle betrokkenen zich houden aan bepaalde spelregels. Bijvoorbeeld op het gebied van
reserveringen, prijzen, betalingen en vervoer.

Reserveringen

Een gastadres biedt een Vriend het
volgende:

Als logé reserveert u tijdig. Daarbij
geeft u altijd uw Vriendennummer,
uw naam en adresgegevens door. Ook
bespreekt u de gewenste aankomst- en
vertrektijd en eventuele bijzonderheden,
zoals het meenemen van kinderen of
huisdieren. Als het goed is, heeft u dit
alles al gedaan. Zo niet, probeer dat de
volgende keer te doen. Annuleert u
24 uur of korter vóór uw bezoek?
Dan mag het gastadres u maximaal
€ 9,50 in rekening brengen.

•	Een schone accommodatie.
•	Opgemaakte bedden van goede
kwaliteit en normale afmetingen.
•	Een brandveilige slaapkamer,
toegankelijk via een vaste trap.
•	Ramen die open kunnen.
•	Gebruik van een douche en toilet,
al dan niet gedeeld met gezinsleden.
•	Een afsluitbare en liefst overdekte
fietsenstalling.
•	Een ontbijt.

Prijzen

Betalingen

Gastadressen hanteren de volgende
prijzen:
•	Logies met ontbijt: € 19,- per
persoon, per nacht (exclusief
toeristenbelasting). Kinderen tot 12
jaar halve prijs.
•	De toeristenbelasting varieert per
gemeente, maar ligt meestal tussen
€ 0,50 en € 2,-.
•	Lunchpakket (optioneel):
maximaal € 5,- per persoon.
•	Warme maaltijd (optioneel):
maximaal € 9,-.
•	Opladen elektrische fiets: € 0,50.

De overnachting betaalt u op het
gastadres.

Overnachting
U reserveert in principe voor één nacht.
Overleg met uw gastheer of -vrouw of u
meer nachten kunt blijven, bijvoorbeeld
als u meedoet met een fiets- of wandel
vierdaagse.
Toon bij aankomst altijd uw Vrienden
op de Fiets-pas en legitimatie.
Samenwonende koppels, inwonende
kinderen tot 18 jaar en (achter)
kleinkinderen mogen overnachten op
één pas.

Handig om te weten
Dichtstbijzijnde dokter:
Naam
Tel.





Dichtstbijzijnde fietsenmaker:
Naam
Tel.





Telefoonnummer in geval van nood:

Overige belangrijke informatie:

Niet roken
In principe mag er niet gerookt
worden bij gastadressen, tenzij u dat
nadrukkelijk anders afspreekt met uw
gastheer en/of -vrouw.

Vervoer
Overnachten via Vrienden op de
Fiets kan alleen als de overnachting
gekoppeld is aan een fiets- of
wandeltocht, of aan andere tochten
die zonder gemotoriseerd vervoer
uitgevoerd worden.
Helpdesk
Postbus 1024, 2340 BA Oegstgeest
Telefoon (088) 123 89 99
e-mail: administratie@vriendenopdefiets.nl
Openingstijden telefonische Helpdesk:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Vrijdag:

van 10.00 uur tot 13.00 uur
van 10.00 uur tot 13.00 uur
van 13.00 uur tot 16.00 uur
van 10.00 uur tot 14.00 uur

