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Een ontspannen fietstocht door uw 
woonplaats, op fietssafari tussen de 
wilde dieren, herinneringen ophalen 
in uw geboortedorp, of een stedentrip 
naar New York, Parijs of Paramaribo: 
met Fietslabyrint ligt de wereld aan uw 
voeten!

De realistische fietservaring stimuleert mensen 
om langer te bewegen.

Geluiden van voorbijgangers, vogels en verkeer 
versterken de fietsbeleving.

Samen fietsen is een leuke en laagdrempelige 
manier om een gesprek te beginnen.

Fietsroutes door een bekende omgeving roepen 
herinneringen op.

Fietslabyrint kan op elke hometrainer of andere 
bewegingstrainer worden aangesloten.

Met 500 fantastische fietsroutes in binnen- en 
buitenland.

Fietslabyrint is eenvoudig te bedienen met 
slechts twee knoppen.

Keuzemomenten onderweg geven de fietser een 
gevoel van autonomie.

FIETSLABYRINT
INTERACTIEVE 
FIETSTOCHTEN

Kies een van de 500 routes en binnen enkele seconden fietst 
u in uw favoriete omgeving. Het leuke is: op kruispunten 
bepaalt u zelf waar u naartoe gaat.

Fietslabyrint is een systeem waarmee mensen interactieve 
fietstochten maken door steden en natuurgebieden 
in binnen- en buitenland. Het beeldscherm waarop 
de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een 
hometrainer of andere bewegingstrainer. Stopt de fietser met 
trappen, dan stopt ook de fietsroute op het scherm. 
De beelden zijn levensecht en op keuzemomenten kiest de 
fietser zelf welke kant hij op wil. Zo kan iemand vanuit een 
veilige omgeving op ontdekkingsreis!

WAT IS FIETSLABYRINT?

Eenvoudige spelletjes die de hersenen prikkelen 
en het geheugen trainen.

Zelfgemaakte video’s afspelen op het 
Fietslabyrint. 



Fietslabyrint wordt veel gebruikt in de ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en ziekenhuizen. 
Mensen die niet zelfstandig buiten kunnen fietsen, 
kunnen met Fietslabyrint virtuele fietstochten maken. 
De realistische fietservaring brengt buiten naar binnen 
en geeft mensen het gevoel dat zij eropuit zijn. Zo wordt 
fietsen op een hometrainer veel aantrekkelijker.

FIETSLABYRINT
DRAAGT BIJ
AAN DE KWALITEIT 
VAN LEVEN

De fietsroutes op het scherm zorgen voor herkenning, 
afleiding en gespreksstof, waardoor mensen langer fietsen 
en op een ontspannen manier hun conditie verbeteren. 
Fietslabyrint vergroot het plezier in bewegen en draagt bij 
aan het welzijn van mensen in zorginstellingen.

Met de gele en de blauwe knop kiest de fietser of 
begeleider een fietsroute uit het menu.

ROUTE KIEZEN
In beeld verschijnen straatnamen en namen van 
bekende gebouwen.

ONDERWEG

Op kruispunten kiest de fietser zelf welke kant hij op 
wil. Maakt hij geen keuze, dan gaat de route na een 
aantal seconden vanzelf verder.

RICHTING KIEZEN
Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de 
fietsroute op het scherm.

AFSTAPPEN

ZELFSTANDIG DE WERELD ONTDEKKEN PLEZIERIG BEWEGEN



FIETSLABYRINTOPSTELLINGEN

FIETSLABYRINT BASIS
Het Fietslabyrint Basis bestaat uit een 43 inch beeldscherm, verrijdbare 
tv-standaard, computer met Fietslabyrintsoftware, bedieningsset en 
12 fietsroutes naar keuze. U hebt 1 maand toegang (offline) tot alle 
500 fietsroutes, waaruit u vervolgens zelf 12 favoriete routes kiest. 
Exclusief bewegings- of hometrainer.

Beschikbare fietsroutes
Nieuwsgierig naar onze fietsroutes? Bekijk ze op onze website.

Fietslabyrint op uw eigen bewegingstrainer
Wij kunnen het Fietslabyrint aansluiten op elke bewegingstrainer, bijvoorbeeld een 
hometrainer, MOTOmed, THERA-Trainer of ander apparaat met trappers. 
Heeft u nog geen bewegingstrainer? Op pagina 9 en 10 vindt u een overzicht met de 
bewegingstrainers die u bij ons kunt bestellen.

Garantie en service
Op alle Fietslabyrintonderdelen (hardware en software) zit twee jaar garantie. 
Voorrijkosten en installatie op locatie zijn bij de prijs inbegrepen.

Denkt u erover om Fietslabyrint aan te schaffen? Vraag een proefopstelling aan! 

FIETSLABYRINT GRENZELOOS
Het Fietslabyrint Grenzeloos bestaat uit een 43 inch beeldscherm, 
verrijdbare tv-standaard, computer met Fietslabyrintsoftware, 
bedieningsset en een abonnement met 2 jaar onbeperkt toegang 
(offline) tot alle 500 fietsroutes. Na het eerste jaar komen we 
langs voor een update: we installeren de nieuwste routes op uw 
Fietslabyrint en controleren alle soft- en hardware.
Exclusief bewegings- of hometrainer. Na 2 jaar kunt u het abonnement steeds met 

één of meerdere jaren verlengen. U betaalt de geldende abonnementsprijs (zie 

hiervoor pagina 7). Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. Verlengt u het 

abonnement niet, dan vervalt de toegang tot alle fietsroutes. Uw 12 favoriete routes 

blijven op het Fietslabyrint staan. 

Met 500 
routes!

€ 4725,00 
€ 3904,96

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: FLB

€ 5100,00 
€ 4214,88

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: FLG

http://www.fietslabyrint.nl/fietstochten


FIETSLABYRINTVARIATIES

Het Fietslabyrint met beeldscherm op een verrijdbare standaard (p. 5) wordt het meest verkocht. Heeft u liever een 
andere tv of schermbevestiging, dan vindt u hieronder verschillende mogelijkheden. Wilt u een groter of juist kleiner 
beeldscherm bij uw Fietslabyrint, of heeft u speciale wensen? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee.

Bij alle Fietslabyrintopstellingen kunt u kiezen tussen Basis en Grenzeloos:

Basis
Inclusief 12 fietsroutes naar keuze. U heeft 1 maand toegang (offline) tot alle 500 fietsroutes, waaruit u vervolgens zelf 12 
favoriete routes kiest.

Grenzeloos
Inclusief 2-jarig abonnement met onbeperkt toegang (offline) tot alle 500 fietsroutes. Na een jaar krijgt u een update: we 
installeren de nieuwste routes op uw Fietslabyrint en controleren alle soft- en hardware. 
Na 2 jaar kunt u het abonnement steeds met een jaar verlengen. U betaalt de geldende abonnementsprijs. Het abonnement wordt niet stilzwijgend 

verlengd. Verlengt u het abonnement niet, dan vervalt de toegang tot alle fietsroutes. Dit kunt u op elk gewenst moment doen. Uw 12 favoriete routes 

blijven op het Fietslabyrint staan.  

FIETSLABYRINT MET SCHERM AAN DE MUUR
43 inch beeldscherm, ophangsysteem, computer met 
Fietslabyrintsoftware en bedieningsset. 
Exclusief bewegings- of hometrainer.

BASIS GRENZELOOS

€ 4725,00 
€ 3904,96

ART.NR: FLMB

INCL. BTW
EXCL. BTW

€ 5100,00
€ 4214,88

ART.NR: FLMG

FIETSLABYRINT EXCLUSIEF SCHERM EN STANDAARD
Computer met Fietslabyrintsoftware en bedieningsset. 
Exclusief bewegings- of hometrainer.

€ 3250,00 
€ 2685,95

ART.NR: FLZB

INCL. BTW
EXCL. BTW

€ 3625,00
€ 2995,87

ART.NR: FLZG

FIETSLABYRINT VOOR EEN MOTOMED LETTO 
(BEDFIETS)
32 inch beeldscherm, tv-bevestiging op de bedfiets, computer 
met Fietslabyrintsoftware en bedieningsset met draadloze 
bedieningsknoppen. 
Exclusief MOTOmed Letto (bedfiets).

€ 4250,00 
€ 3512,40

ART.NR: FLBB

INCL. BTW
EXCL. BTW

€ 4625,00 
€ 3822,31

ART.NR: FLBG

FIETSLABYRINT MET EEN 50 INCH SCHERM
Het Fietslabyrint wordt standaard geleverd met een 43 inch 
beeldscherm. Tegen een meerprijs kunnen wij zorgen dat uw 
Fietslabyrint wordt geleverd met een 50 inch beeldscherm.  
Wilt u van de fietsroutes genieten op een ander formaat beeldscherm? Vraag ons naar 

de mogelijkheden. 

€ 250,00
€ 206,61

ART.NR: BS-50

INCL. BTW
EXCL. BTW

€ 250,00
€ 206,61

ART.NR: BS-50



VAN BASIS NAAR GRENZELOOS 1 JAAR
Met een Fietslabyrint Basis heeft u toegang tot 12 routes. Met het 
Grenzeloos abonnement krijgt u 1 jaar lang onbeperkt toegang 
(offline) tot alle 500 fietsroutes. Wij komen langs en installeren de 
nieuwste routes op uw Fietslabyrint en controleren alle soft- en 
hardware. 
Exclusief bewegings- of hometrainer. U betaalt de geldende abonnementsprijs. U kunt 

het abonnement steeds met één of meerdere jaren verlengen. Het abonnement wordt 

niet stilzwijgend verlengd. Verlengt u het abonnement niet, dan vervalt de toegang tot 

alle fietsroutes. Uw 12 favoriete routes blijven op het Fietslabyrint staan. 

ABONNEMENT

Wij breiden ons aanbod aan fietsroutes voortdurend uit. Op www.fietslabyrint.nl vindt u een actueel overzicht. 
Met Grenzeloos Fietsen krijgt u alle 500 fietsroutes op uw Fietslabyrint! Ontbreekt uw favoriete plaats in ons 
assortiment? Wij maken ook fietsroutes op maat, bijvoorbeeld door de omgeving van uw zorginstelling.

€ 440,00 
€ 363,64

INCL. BTW
EXCL. BTW

PRIJS PER JAAR

ART.NR: GFA

Inclusief 

update en  

onderhoud

EEN GRENZELOOS ABONNEMENT VERLENGEN
U kunt per jaar uw abonnement verlengen. U ontvangt van ons een 
couponcode. Met uw couponcode kunt u uw abonnement verlengen. 
U krijgt dan toegang tot onze nieuwste software met de nieuwe 
fietsroutes.
Exclusief bewegings- of hometrainer. U betaalt de geldende abonnementsprijs. U kunt 

het abonnement steeds met één of meerdere jaren verlengen. Het abonnement wordt 

niet stilzwijgend verlengd. Verlengt u het abonnement niet, dan vervalt de toegang tot 

alle fietsroutes. Uw 12 favoriete routes blijven op het Fietslabyrint staan. 

€ 440,00 
€ 363,64

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: GFA1

http://www.fietslabyrint.nl


BEDIENINGSSET MET BEKABELDE BEDIENINGSKNOPPEN 
De bedieningsset bestaat uit een draadloze zender en ontvanger. Dit is een 
sensorkast die draadloos communiceert met de Fietslabyrintcomputer. 
De bedieningsset is inclusief bewegingssensor en bekabelde bedieningsknoppen. 
Met een extra bedieningsset kunt u bijvoorbeeld twee (bewegingstrainers) fietsen 
naast elkaar gebruiken op één Fietslabyrint. 

BEDIENINGSSET MET DRAADLOZE BEDIENINGSKNOPPEN
De bedieningsset met draadloze bedieningsknoppen bestaat uit een sensorkast 
die draadloos communiceert met de Fietslabyrintcomputer. De bedieningsset is 
inclusief bewegingssensor en draadloze bedieningsknoppen. De bedieningsset 
is handig bij bewegingstrainers zonder stuur, zoals een bedfiets. Bestelt u een 
Fietslabyrint met draadloze bedieningsknoppen, dan krijgt u deze in plaats van de 
bekabelde knoppen.

ACCESSOIRES

€ 300,00 
€ 247,93

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E3

€ 475,00
€ 392,56

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E3-D

LOSSE / DRAADLOZE BEDIENINGSKNOPPEN
De draadloze bedieningsknoppen zijn bedoeld om los in de hand te houden en 
kunnen niet op het stuur van een bewegingstrainer worden gemonteerd. 
Deze knoppen zijn handig bij bewegingstrainers zonder stuur, zoals een bedfiets. 

€ 300,00 
€ 247,93

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E5

DRAADLOZE ZENDER EN ONTVANGER
Heeft u een Fietslabyrint (besteld voor 2017) waarbij er kabels tussen de 
bewegingstrainer en het beeldscherm lopen? Wij kunnen de bedrade sensorkast 
vervangen door een zender op de bewegingstrainer die draadloos communiceert 
met de Fietslabyrintcomputer. Ook krijgt u een nieuwe bewegingssensor.

€ 175,00 
€ 144,63

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E7

VOORRIJKOSTEN
Voor het leveren van accessoires, die niet tegelijkertijd met een Fietslabyrint zijn 
besteld, brengen wij voorrijkosten in rekening. Dit geldt ook voor reparaties buiten 
de garantie. Bij reparaties binnen de garantieperiode of bij het bestellen van een 
nieuw Fietslabyrintsysteem, brengen wij geen voorrijkosten in rekening.

€ 75,00 
€ 61,98

INCL. BTW
EXCL. BTW

PRIJS PER UUR

ART.NR: E8

UURTARIEF BUITEN DE GARANTIE
Valt uw reparatie buiten de garantie? Dan hanteren wij, naast de voorrijkosten, ook 
een uurtarief voor de montagekosten. 

€ 65,00 
€ 53,72

INCL. BTW
EXCL. BTW

PRIJS PER UUR

ART.NR: E9



BEWEGINGSTRAINERS
MET TRAPONDERSTEUNING 

MOTOMED LOOP
De MOTOmed Loop is een elektronische bewegingstrainer voor 
training met en zonder trapondersteuning. Mensen kunnen fietsen 
vanuit hun rolstoel of gewone stoel. De MOTOmed Loop. is voorzien 
van: kleuren touchscreen, gesloten kunststof behuizing, plastic 
gecoate veiligheidsvoetschalen met klittenband om de voeten vast 
te zetten en foam handgrepen. De MOTOmed Loop. is gemakkelijk 
verrijdbaar. 

Fietslabyrint kan op elke hometrainer of andere bewegingstrainer worden aangesloten. U kunt verschillende bewegingstrainers bij 
ons bestellen, hieronder vindt u een overzicht.

€ 5079,58 
€ 4198,00

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: RE-260.010

THERA-TRAINER TIGO 562
De THERA-Trainer Tigo 562 is een elektronische bewegingstrainer 
voor training met en zonder trapondersteuning. Mensen kunnen 
fietsen vanuit hun rolstoel of gewone stoel. De THERA-Trainer Tigo 
562 is voorzien van: in hoogte verstelbare handgrepen, verschillende 
weerstandniveaus, spasmedetectie, in- en uitstaphulp, een 2,7 inch 
display en klittenband om de voeten vast te zetten. De THERA-Trainer 
Tigo 562 is verrijdbaar.

€ 3749,79 
€ 3099,00

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: BTT2

Fietslabyrint op uw eigen bewegingstrainer
Wij kunnen het Fietslabyrint aansluiten op elke bewegingstrainer, bijvoorbeeld een hometrainer, MOTOmed, THERA-Trainer 
of ander apparaat met trappers. De Motomed Loop Light en de Thera-Trainer Tigo 562 kunnen beide worden uitgebreid met 
accessoires, zoals voetfixatie, rolstoelfixatie en armtrainer. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies over de 
montage en aansluiten van het Fietslabyrint. 



TUNTURI COMPETENCE F20
De Tunturi Competence F20 is een hometrainer voor mensen die nog 
mobiel zijn en zelfstandig op een zadel kunnen zitten. 
De hometrainer heeft een lage instap en is voorzien van 8 
verschillende weerstandniveaus, instelbaar met een draaiknop.

ACTIVE BIKE
De Active Bike is geschikt voor Fietslabyrintgebruikers die niet stabiel 
op een hometrainer kunnen zitten, maar wel op eigen kracht kunnen 
trappen. Met de Active Bike fiets je vanuit je rolstoel of gewone stoel. 
De trapweerstand is eenvoudig instelbaar met een draaiknop. Met zijn 
echte fietsstuur en fietsbel is de Active Bike herkenbaar als een echte 
fiets waar bewoners en clienten gemakkelijk achter gaan zitten.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag voor aanschaf altijd een offerte aan. Voor vragen over Fietslabyrint 
en de diverse bewegingstrainers kunt u contact met ons opnemen via info@fietslabyrint.nl of 070-7371152. We adviseren 
u graag!

BEWEGINGSTRAINERS
ZONDER TRAPONDERSTEUNING

€ 799,00 
€ 660,33

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: BAB

€ 399,00 
€ 329,75

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: BTC

O-BIKE
De O-Bike is een aangepaste omafiets. Op de O-Bike kunnen ouderen 
veilig en comfortabel virtuele fietstochten maken. Een extra lage 
instap en een in hoogte verstelbaar stuur en zadel maken de fiets 
zeer gebruiksvriendelijk. Door zijn herkenbaarheid zullen bewoners en 
clienten er gemakkelijk op gaan zitten.

€ 1999,00 
€ 1652,07

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: BOB



Een fietsroute op maat filmen wij voor u op een Nederlandse locatie naar keuze, bijvoorbeeld in de omgeving van 
uw zorginstelling. In nauw overleg met u stippelen we een route uit van maximaal vijftien kilometer. Net als andere 
Fietslabyrintroutes bevat een route op maat: keuzemomenten, omgevingsgeluid en namen van belangrijke straten en 
gebouwen.

HOE WERKT HET?
U krijgt een kaart toegestuurd van de woonplaats of het natuurgebied van uw keuze. Hierop geeft u alle locaties aan 
die in de fietsroute moeten worden opgenomen, zoals monumenten, belangrijke straten, het gemeentehuis en andere 
bezienswaardigheden. Op basis van deze kaart stippelen wij een route uit van maximaal vijftien kilometer met ongeveer 
tien punten waar de fietser kan kiezen welke kant hij op wil. U controleert de route en na goedkeuring gaan wij filmen.

FILMEN
We filmen van mei t/m augustus. Als u voor 1 juni bestelt, doen wij onze uiterste best om uw route voor het einde van 
het filmseizoen op te nemen. Bij het filmen van de route zijn wij echter afhankelijk van het weer, daarom kunnen we bij 
bestelling slechts in grote lijnen aangeven wanneer uw route gereed zal zijn.

INSTALLATIE OP UW FIETSLABYRINT
Na het filmen bewerken we de beelden en het geluid en plaatsen we de namen van belangrijke straten en gebouwen in 
de fietsroute. Zodra de route klaar is, komen wij deze installeren op uw Fietslabyrint.

ROUTE OP MAAT

€ 2420,00 
€ 2000,00

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E4

KOSTEN
Een fietsroute op maat kost €2420,- inclusief btw. De route op maat nemen wij 
op in ons assortiment en is daardoor ook beschikbaar voor andere klanten. 
De fietsroute op maat wordt met 3 USB-sticks geleverd. Deze kunt u als reserve 
of op andere locaties gebruiken.

PER USB-STICK EXTRA
Bij meer dan 3 USB-sticks verrekenen we € 80,- incl. BTW (€ 66,12 excl. BTW) per 
USB-stick. 

 € 80,00  
€ 66,12

INCL. BTW
EXCL. BTW

ART.NR: E4-E




