Fietsenverhuur

Om een fiets of step te huren, kan je op verschillende plaatsen terecht:

Fietspunt Mechelen
Ook bij het Fietspunt kan je een fiets huren. Je kan er een fiets huren van een halve dag tot maanden lang. Bij een lange
verhuurtermijn is ook een onderhoudsservice inbegrepen. Bovendien biedt Fietspunt Mechelen ook de B-dagtrip 'trein + huurfiets' aan.

Openingsuren:
Maandag-vrijdag: 7.00u - 19.00u

Contact
Koning Albertplein 2
2800 Mechelen
T +32 15 21 27 04
E fietspunt@atelier-mechelen.be (mailto:fietspunt@atelier-mechelen.be)
W www.atelier-mechelen.be (http://www.atelier-mechelen.be/)

't Atelier vzw
't Atelier verhuurt fietsen voor langere perioden. Je kan voor een jaar of per drie maanden een fiets met zeven versnellingen, inclusief
slot en driemaandelijkse onderhoudsbeurt, huren. Zij verhuren ook gratis fietsen voor personen met een handicap. Op zoek naar een
elektrische fiets, of ben je met een groep? Dan kan je ook bij hen terecht.

Openingsuren:
werkdagen van 8.30u tot 12.00u en van 12.30u tot 17.00u
van 21/05/2016 tot 15/10/2016 ook open zaterdag van 9.00u tot 17.00u (niet op 23/7 en 18/8)

Contact
Battelsesteenweg 50-52
2800 Mechelen
T +32 15 71 09 58
E sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be
(mailto:sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be)W http://www.atelier-mechelen.be/ (http://www.atelier-mechelen.be/)

V-zit bvba
V-zit verhuurt hoogwaardige Kettles-en Norta City Bikes met versnellingen aan een schappelijke prijs. Je kan er ook terecht voor het
huren van steps. Hun hoofdzetel bevindt zich in Antwerpen, maar je kan hen steeds telefonisch of per mail contacteren.

Contact:
V-zit bvba
Oude Baan 75
2800 Walem
T +32 3 213 22 54
E info@v-zit.be (mailto:info@v-zit.be)
W http://www.v-zit.be/v-zit/ (http://www.v-zit.be/freewieler-fietsenverhuur-over-gans-belgie/)

Fietsenpech
Fietsenpech - Mobiele fietsenmaker heeft een aanbod van unieke huurfietsen. De fietsen worden ter plekke afgeleverd met een
cargofiets (grondgebied Mechelen).

Openingsuren
Het Atelier heeft geen vaste openingsuren. U kan er steeds terecht na afspraak.

Contact
Heffendorp 3
2801 Heffen
T +32 485 56 46 71
E fietsenpech@gmail.com
(mailto:fietsenpech@gmail.com)W www.fietsenpech.be (http://www.fietsenpech.be/)

Blue-bike
In de Mechelse stations staan bovendien Blue-bikes (http://www.blue-bike.be/) voor je klaar, handige fietsen die je als abonnee
gemakkelijk kan huren. Zo ben je in no time op je bestemming!

Openingsuren

Sleutelautomaat (voor abonnees): 24/24, 7/7
Niet-abonnees: via een medewerker van het Fietspunt, maandag-vrijdag 7u-19u (zie hierboven).

Fietsen GS
Fietsen GS uit Hombeek verhuurt kwaliteitsvolle heren-, dames-en kinderfietsen.

Contact
Frans Reyniersstraat 46
2811 Hombeek
T +32 15 27 29 00
E info@fietsengs.be (mailto:info@fietsengs.be)
W www.fietsengs.be (http://www.fietsengs.be)
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