
 Probeer een fietskoerier 
 en laat u positief  
 verrassen! 
U weet het als geen ander. Materialen moeten tijdig en volledig 

aanwezig zijn voordat uw monteur aan het werk kan. Of wanneer 

uw monteur onverhoopt misgrijpt is het handig wanneer dit product 

snel voorhanden is. Wij hebben de oplossing; zet een fietskoerier in. 

De fietskoeriers van Vleugels zijn snel, betrouwbaar en het goedkope 

alternatief voor het laten bezorgen van al uw materialen.

Vleugels Fietskoeriers

www.vleugelsfietskoeriers.com



We vertellen u graag hoe

Fietskoeriers fietsen namelijk  
zonder enig oponthoud door het 
drukke stadsverkeer van Maastricht. 
Bovendien laten zij geen uitlaatgassen 
achter. Kiezen voor een fietskoerier, 
betekent kiezen voor een goedkope, 
betrouwbare, snelle, flexibele en 
duurzame levering. Ideaal om 
brandstof en CO

2
 te besparen maar 

vooral de kostbare tijd van uw monteur. 
En voor het bedrag waarvoor u een 
fietskoerier inzet lukt het niet om uw 
monteur op en neer naar leverancier 
of naar kantoor te laten rijden. Maak 
daarom vandaag nog de keuze om een 
fietskoerier van Vleugels Fietskoeriers 
in te zetten en profiteer van de 
voordelen.

Waarom kiezen voor  
en fietskoerier?

→ Bezorgen voor 6,00 EUR  
 binnen Maastricht

→ Indien nodig; binnen 30 minuten  
 een fietskoerier ter beschikking

→ Bezorgen tot 100 kg mogelijk 
 met een afmeting van  
 60 cm x 45 cm x 35 cm

→ Geen uitlaatgassen, 
 dus emissieloos 

Interesse?

Vleugels Fietskoeriers is met meer 
dan 30 fietskoeriers uw betrouwbare 
fietskoerierdienst in Maastricht.  
We vertellen u graag meer over onze 
werkwijze. Neem voor meer informatie 
en de tarieven zeker even contact op 
met ons.

T 06 – 33 31 53 85

E info@vleugelsfietskoeriers.com

W www.vleugelsfietskoeriers.com

www.vleugelsfietskoeriers.com

Vleugels Fietskoeriers

3 bezorgingen gratis 

Om u kennis te laten maken bieden
wij nieuwe klanten in 2022 een

probeeractie aan. De eerste drie
bezorgingen krijgt u helemaal

gratis - inzetbaar van maandag
tot en met vrijdag exclusief de 
weekenden - over een periode 

van maximaal 4 maanden.  
Zo kunt u zonder drempel de 

voordelen ervaren.




