
Je fiets reserveren op het 
digitaal swipe board.

fietsenmaker balie
FIETSVERHUURBEDRIJF 

FIETSREPARATIE

Kies hier je fietsroute.

take-away

mmm  
eetsmakelijk!

GARAGE

SPOELKEUKEN

INKOM

INKOM

terras

terras

FIETS REPARATIE AANSCHOUWEN

De fietsen van Cycall staan 
beneden in de garage met een 
omvang van ruim 60 m2.

GENIETEN VAN DE RUIMTE EN DE OMGEVING

WC’S

F I E T S V E R H U U R 
FIETSENMAKERBALIE

FIETSVERHUURBEDRIJF 
CYCALL

 Kies je fiets

Combinatiepakket en arrangement?

ONLINE GERESERVEERD? 
Laat je reserveringsnummer zien bij de fietsenmaker balie.
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COMMERCIËLE FUNCTIES VOOR HET NIEUWE 
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BESCHRIJVING PROJECT
Cycall is een fietsverhuurbedrijf dat ontstaan is  
vanuit de motivatie om te bewegen. Ze bieden 
korte fietsroutes die leiden naar de Hotspots van 
Mechelen, aan de bewoners en het personeel van 
het Hof van Egmont, toeristen en de stad Mechelen.
Het hoofddoel is toegankelijkheid voor iedereen.

Cycall biedt een divers aanbod aan niet alleen 
stadsfietsen maar ook mindervalidefietsen  
waardoor iedereen gemotiveerd en gestimuleerd 
wordt om te fietsen. Een fiets huren kan in  
combinatie met een zogenoemd arrangement 
waarbij u moet denken aan fietsen huren inclusief 
lunch, snacks en diner. Als extra service biedt Cycall 
fietsreparatie en gezonde maaltijden, in de vorm 
van een take- away. Er is gezorgd voor een  
sfeervolle ruimte, waarin je live kunt zien hoe de  
fietsenmakers de fietsen repareren, zelf je  
fietsroutes kan kiezen en fietsen reserveren op het 
digitale bord terwijl je een gezonde snack nuttigt.

In de ruimte is gezorgd voor fietsenstalling zodat je 
je fiets dicht bij je zitplek kunt neerzetten en droog 
staat tijdens regenachtige dagen. Om ook buiten te 
kunnen zitten is er een vaste terrasoverkapping  
geplaatst die voorzien is van verlichting en  
verwarming. 

Cyc= cycle, bicycle
all= design for all Fietsen voor iedereen!

reserveringsnummer

HA-ST000167

fiesverhuurbedrijf 

fietsen voor iedereen!

fietskaarten

lichtkoepel 
voor extra comfort

RESERVEER HIER JE FIETS

FIETSVERHUUR 

FIETSENMAKER BALIE

MVR.  DE BRUIN 
77 JAAR 

 
HEEFT EEN LICHTE VORM VAN 

DEMENTIE, KOMT GRAAG BUITEN 
MAAR NIET VERDER ALS DE TUIN,  
ZE HOUDT VAN GEZELLIGHEID EN 

HEEFT ALS LAATSTE  
GROTE DROOM: FIETSEN MET 

HAAR KLEINKIND.
 

BEWONER HOF VAN EGMONT 
TOEKOMSTIGE FIETSGEBRUIKER

DENISE BRUNE 
31 JAAR, NEDERLANDSE 

 
HOUDT VAN REIZEN, IS  

ONDERNEMEND EN ZE WORDT 
HEEL BLIJ VAN BEWEGEN. ZE 

HEEFT THUIS EEN HANDBIKE EN 
IS DOLBLIJ DAT ZE DEZE OOK 

KAN HUREN IN MECHELEN.
 

TOEKOMSTIGE TOERIST 
TOEKOMSTIGE FIETSGEBRUIKER

HVE 
activiteiten

Kijk eens lieverd, op deze 
fiets zou oma heel graag 
eens met jou willen fietsen!

Deze kun je hier  
huren oma... 
Laten we naar  
binnen gaan!

Welkom bij 

Een fiets huren en de hotspots 
van Mechelen bekijken? Waar ligt  
Mechelen eigenlijk?

België! De stad Mechelen die 
reclame maakt dat je met 15% 
korting de hotspots kunt bekijken. 
...De IAMECHELEN kaart kun je 
kopen bij Cycall? Cycall??

... met een divers aanbod van  
niet alleen stadsfietsen maar ook 
aangepaste fietsen! Fietsen voor 
iedereen. Zelfs ik kan een fiets 
huren??

FIETSVERHUURBEDRIJF 
CYCALL

Dus eigenlijk zorgt Cycall voor het 
complete pakket? Fietsen huren, 
lekkere maaltijden en hotspots 
bekijken met korting! Ik ga meteen 
mijn moeder bellen en een  
weekendje weg boeken!

FIETSVERHUURBEDRIJF 
CYCALL

...gegevens invullen en  
GERESERVEERD! 
 
Het reserveringsnummer printen 
en ik ben klaar voor vertrek!

FIETSVERHUURBEDRIJF 
CYCALL

Ja ik wil ook fietsen!  
Op die fiets kan ik  
samen met Julie.. gezellig!

...volgens mij 
heb ik dit eerder 
gezien...

Kijk daar moeten we heen  
er staat: Reserveer hier je 
fiets.

Op dit scherm kun je een fiets kiezen, moeten we een datum 
invullen en je kamernummer. Maar als we vandaag willen fietsen 
moeten we het aan de balie bij de fietsenmaker vragen.

FIETS OF ARRANGEMENT ONLINE GERESERVEERD?

JE FIETS TERPLAATSEN RESERVEREN?

Elke fiets is voorzien van reclame.  
Bedrijven kunnen Cycall vragen om 
hun logo te presenteren op de fietsen 
in ruil voor een vergoeding.

fiets quotes

leder en  
fietsspaken


