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Avontuurlijk, eco-friendly,
fun en coronaproof

Een mooie rit op een E-Chopper is dé unieke
manier om het Groene Hart te ontdekken.
Echt een leuk uitje met collega’s, vrienden
of familie. En nog coronaproof ook!

Verhuur

Wij verhuren E-Choppers vanaf verschillende
prachtige locaties binnen het Groene Hart.
Zo is er altijd een mooi vertrekpunt om een
leuke route te gaan rijden. Zou u zelf ook
E-Choppers willen verhuren vanaf uw eigen
locatie, dat kan. Wij gaan graag een fijne
samenwerking met u aan!

Alles uit handen

Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Wij zorgen
ervoor dat er minimaal 4 E-Choppers bij u
op de locatie staan. Wij onderhouden deze
en regelen de pechhulp onderweg. Uiteraard
nemen wij uw locatie ook mee in onze
uitgebreide marketingcampagne.

Nieuwe naam

Wellicht kent u ons al onder de naam
E-Chopper Gouda. Inmiddels is onze naam
iets aangepast en voortaan heten wij
E-Chopper Adventures. Een andere naam,
maar natuurlijk dezelfde service als altijd!

Alle reserveringen en betalingen gaan via
ons eigen online reserveringssysteem.
Heel erg makkelijk dus en u ontvangt iedere
maand commissie over alle verhuurmomenten
die hebben plaats gevonden. Super toch!
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Alles goed geregeld!

• 4-10 E-Choppers op uw locatie
• Online reserveringssysteem
• Onderhoud en reparatie
• Pechhulp
• Afhandeling schades
• WA-verzekering
• Diverse routes
• Uitgebreide marketing
• Divers promotiemateriaal
Het enige wat u zelf regelt is de uitgifte
en inname van de E-Choppers bij verhuur.
En uiteraard haakt u ook aan bij onze
marketingcampagnes!
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Voordelen als verhuurlocatie

• Geen investering
• Aantrekkingskracht op nieuwe klanten
• Vermelding in onze routes
• Inkomsten door commissie over de verhuur
• Extra omzet door het aanbieden van o.a.
Wij hebben een exclusieve samenwerking
met Spyder Wheelz binnen het Groene Hart.
Komend jaar gaan wij flink groeien!

Doelstellingen voor 2022

• In 2021 zijn wij gestart met 25 voertuigen
en gegroeid naar 70 stuks. Komend jaar
komen daar maar liefst 100 stuks bij!

onze hoofdvestiging in Gouda,
• Naast
openen wij begin 2022 een tweede
hoofdvestiging.

• Voor 2022 zoeken we 10 nieuwe

verhuurlocaties. Bent u er daar één van?

ontvangst, lunchpakketten en diner
• Mogelijkheid voor groepsaanvragen en
bedrijfsuitjes

Contact

Wij maken graag een afspraak om de
mogelijkheden te bespreken. En natuurlijk
voor het maken van een proefritje!
Remko van der Hammen
0182 - 232 037 | www.e-chopperadventures.nl

E-Chopper Adventure is onderdeel van
Grand Canyon Events B.V.
Nieuwsgierig naar wie we zijn? Neem
dan eens een kijkje op www.grandcanyon.nl

Telefoon: 0182 - 232 037
www.e-chopperadventures.nl
Avontuurlijk | eco-friendly | fun
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