
 
 

 
MOUNTAINBIKES T.B.V. JEUGDACTIVITEITEN 
 
In 2017 is door de NTB – met dank aan de side events rondom het WK Triathlon – een set Merida 
jeugdmountainbikes aangeschaft. Na intensieve inzet bij clinics op scholen en bij side-events in 
Rotterdam, is deze set fietsen nu verdeeld over drie locaties in Nederland. Liefhebbers kunnen de 
fietsen inzetten bij jeugdactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan clinics op scholen, promotionele 
activiteiten in de buurt, als leenfiets tijdens verenigingstrainingen of lokale wedstrijden.  
 
De (kleinste) fietsen zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 5. De grootste maten zijn ook op het 
voortgezet onderwijs nog bruikbaar. Zadels zijn eenvoudig in hoogte te verstellen. De fietsen hebben 
gewone pedalen, handremmen en versnellingen. 
 
De fietsen zijn verdeeld over drie locaties en worden beheerd door bij de NTB aangesloten partijen.  
Te weten:  
 

 NTB opleidingsvereniging TVS ’90 – Spijkenisse 
 Sportservice Hardenberg – Hardenberg 
 Platform Limburg – Margraten 

 
Op iedere locatie is een set van 10 – 15 fietsen (en bijbehorende helmen!) aanwezig, in diverse 
(kinder-) framematen. De fietsen kunnen tegen een gering tarief worden gehuurd, voor één of 
meerdere dagen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in huurvoorwaarden tussen ‘bij de NTB 
aangesloten partijen’ en ‘derden’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NTB MOUNTAINBIKES PER LOCATIE | CONTACTGEGEVENS 
 
TVS ’90 – Wielrenpad 2, Spijkenisse 
Totaal aantal fietsen: 12 (framematen: 2x 14,5 inch | 6x 16 inch | 3x 18 inch | 1x 20 inch) 
Contactpersoon: Jeroen van ’t Verlaat | jeroen@vantverlaat.nl | 06-30741705 
 
Sportservice Hardenberg – Sportboulevard 1, Hardenberg 
Totaal aantal fietsen: 15 (framematen: 4x 14,5 inch | 6x 16 inch | 4x 18 inch | 1x 20 inch) 
Contactpersoon: Jan-Jaap Boessenkool | jj.boessenkool@sportservice-hardenberg.nl | 06-51990796 
 
Platform Limburg – Tromputte 1, Margraten 
Totaal aantal fietsen: 12 (framematen: 2x 14,5 inch | 6x 16 inch | 3x 18 inch | 1x 20 inch) 
Contactpersoon: Raymond Beeren | raymond@bearsports.nl | 06-30069967 
 
 

HUURVOORWAARDEN  
 

 Er wordt qua huurprijs onderscheid gemaakt tussen ‘NTB-partners' (lees: bij de NTB 
aangesloten verenigingen en organisaties) en ‘derden’. 

 
o Basishuur per fiets per dag, inclusief helm: € 10,00. 
o Basishuur (bijna) complete set (11 – 15 fietsen), inclusief helmen per dag: € 100,00. 
 
 Bij NTB aangesloten organisaties / verenigingen mogen voor bovenstaand tarief de 

materialen tot maximaal twee weken gebruiken. Na twee weken is er contact met de 
verhuurder over de staat van het materiaal (onderhoud nodig?) en kan – mits er 
geen andere aanvragen zijn – de huurperiode tegen betaling met steeds maximaal 
twee weken worden verlengd. 

 ‘Derden’ betalen bovenstaand tarief per dag. 
 

 
 Beheerder heeft het recht op basis van wensen en vragen van gebruikers af te wijken van 

bovenstaande (maximale) termijn van twee weken t.b.v. een zo optimaal mogelijk gebruik 
van de set fietsen. Het vooraf maken van duidelijke afspraken met de gebruiker is gewenst. 
Eenmaal gemaakte afspraken blijven staan, tenzij in goed overleg tot een alternatief kan 
worden gekomen. 
 

 Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de fietsen. Eventuele schade door gebruik 
is voor kosten van de huurder (standaard slijtage van klein materiaal en standaard 
onderhoud zijn voor rekening van beheerder.) 
 

 Het zelf ophalen en terugbrengen van de fietsen is gratis voor de huurder. Voorwaarde voor 
eigen vervoer is dat de fietsset zonder schade verplaatst kan worden van A naar B. 

 
 Voor het laten brengen en ophalen van de fietsen door de beheerder geldt een 

kilometervergoeding van € 0,19 / km.  
 

 De inkomsten vanuit verhuur zijn volledig voor de beherende partij en worden onder andere 
gebruikt om de fietsen te onderhouden en waar nodig (klein, versleten) materiaal te 
vervangen.  


