ROUTEPRODUCTEN 2021

Help je bezoeker
op weg!
Met welk
routeproduct
creëer jij de
beste ervaring?

Help je bezoeker
op weg!
Routeproducten 2021
Routes zijn ongekend populair en bieden veel kansen voor het
toeristisch bedrijfsleven op de Veluwe. Om bezoekers op weg te
helpen bieden we vanuit VisitVeluwe daarom in samenwerking
met het Routebureau Veluwe verschillende opties aan voor
fietsers, mountainbikers, wandelaars, ruiters.

CONTACT
Dorpsstraat 14, Elst
partner@visitveluwe.nl

MAAK KENNIS
Met onze accountmanagers:

Dit product is een samenwerking met het Routebureau Veluwe
Kijk voor meer informatie op routebureauveluwe.nl
Op zoek naar de mooiste routes?
Kijk dan op routesopdeveluwe.nl

Saskia van der Veen – Herbes

Interesse?
Neem contact
met ons op!

Accountmanager Noord-Veluwe
s.vanderveen@visitveluwe.nl
Tim Jansen
Accountmanager Zuid-Veluwe

Of kijk op

t.jansen@visitveluwe.nl

partners.visitveluwe.nl

Hugo Veenendaal
© september 2021. Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Wijzigingen of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd
voorbehouden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Accountmanager regio Arnhem
h.veenendaal@visitveluwe.nl

FIETSROUTEBOEKJE FIETSEN OP DE VELUWE

ROUTEBOEKJE MET 30 KNOOPPUNTROUTES
In dit boekje zijn de dertig mooiste fietsroutes op de Veluwe verzameld. Alle routes volgen het
Fietsnetwerk Veluwe en gaan langs de mooiste plekjes van het gebied. Als ondernemer is het
mogelijk om als startlocatie óf tussenstop bij een route aan te sluiten. Jaarlijkse oplage: 40.000
stuks en verspreiding bij Veluwse toeristische informatiepunten en overnachtingslocaties.
Voorwaarden:
Startlocatie: gelegen aan het Fietsnetwerk Veluwe
en voldoende gratis parkeergelegenheid.

KOSTEN
Aanschafkosten: € 550,-*

Tussenstop: gelegen aan het Fietsnetwerk Veluwe
en fietsvriendelijk.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Interesse?
Neem contact
met ons op!
Versie 2.0 — september 2021

INFORMATIEPANEEL VELUWSE ROUTENETWERKEN

EEN PANEEL VAN EEN NETWERK NAAR KEUZE

HET INFORMATIEPANEEL:

Met een informatiepaneel informeer je jouw gasten over de routemogelijkheden op de Veluwe.

Jouw locatie wordt centraal weergegeven op de kaart

Op het meertalige informatiepaneel staat een kaart van de omgeving inclusief het routenetwerk

(in het midden van het kaartbeeld).

naar keuze, informatie over het gebied en is een uitleg over de systematiek van het betreffende

In het midden van het kaartbeeld wordt een markering

routenetwerk geplaatst. We bieden informatiepanelen aan voor het Fietsnetwerk Veluwe,

geplaatst (inclusief naam) zodat duidelijk is waar op

Wandelnetwerk Veluwe, Mountainbikenetwerk Veluwe en Ruiter- en Mennetwerk Veluwe.

het knooppuntennetwerk de fietser zich bevindt en

Opties routenetwerken:

SPECIFICATIES
Afmeting: 1450 x 2000 mm
Materiaal: Eikenhoutenframe
(gelaserd met Veluwse dieren) |
Paneel 1290 x 840 mm,
zelfklevend vinyl, UV-/
krasbestendig gelamineerd,
full colour enkelzijdig, verlijmd

direct een route kan worden samengesteld.

KOSTEN

Het informatiepaneel is onderdeel van de vernieuwde

Aanschafkosten: € 750,- *
Abonnementskosten: € 75,per jaar **

huisstijl van de Veluwse Recreatieve Bebording die
overal in het gebied is terug te zien.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief ontwerp, productie, opname in digitale bestek en plaatsing.
**Bovenstaande uitingen worden geplaatst en beheerd door het Routebureau Veluwe. De abonnementskosten bestaan
uit een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud, coördinerende diensten en administratieve kosten.

Interesse?
Neem contact
met ons op!
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ACCOMMODATIEBORD FIETS- OF RUITERVRIENDELIJKE LOCATIES

VERWIJZING NAAR JOUW LOCATIE VANUIT
HET ROUTENETWERK

SPECIFICATIES

HET ACCOMMODATIEBORD:

Afmeting: 155 x 113 mm
Materiaal: BioPanel &
PVC-vrije folie

Een verwijzing naar jouw locatie vanaf het Fiets-

Het accommodatiebord is een bord dat wordt geïntegreerd in het Fietsnetwerk Veluwe

netwerk Veluwe en Ruiter- en Mennetwerk Veluwe

en Ruiter- en Mennetwerk en is bedoeld voor locaties die ‘fiets- en/of ruitervriendelijk’ zijn.

Keuze uit Fietshotel en Fietscamping, & Overnachting

Tijdens het afleggen van een route via het knooppuntennetwerk komen de bezoekers

en Rustpunt Ruiter- en Mennetwerk Veluwe.

deze verwijzingen tegen.

Het accommodatiebord wordt gebruikt voor het

KOSTEN
Aanschafkosten: € 390,- *
Abonnementskosten: € 50,per jaar **

gemak van de gebruiker, het is niet mogelijk deze
Opties routenetwerken:

van een bedrijfsnaam en/of logo te voorzien.
Plaatsing van het accommodatiebord gaat in overleg
met het Routebureau Veluwe.
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Interesse?
Neem contact
met ons op!

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief ontwerp, productie, opname in digitale bestek en plaatsing.
**Bovenstaande uitingen worden geplaatst en beheerd door het Routebureau Veluwe. De abonnementskosten bestaan
uit een jaarlijks bedrag voor beheer en onderhoud, coördinerende diensten en administratieve kosten.
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CARTOGRAFIE VELUWSE ROUTENETWERKEN

DE ROUTENETWERKKAARTEN IN EEN PRODUCT
NAAR KEUZE!
Help bezoekers op je eigen manier! Vanaf dit jaar is het mogelijk om de kaart die wordt gebruikt
op de verschillende informatiepanelen ook in andere vormen te produceren. Zo is het mogelijk
om een hotellobby te behangen met het Fietsnetwerk Veluwe of kun je vanaf een placemat
in een restaurant de volgende wandelroute bepalen. Neem contact op om de mogelijkheden
te bespreken.
Opties routenetwerken:

KOSTEN
Vanwege het grote aantal
mogelijkheden zijn de kosten
op aanvraag.

Interesse?
Neem contact
met ons op!
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