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 Prijslijst Segway Tours 
 
 

 

Segway Ouddorp is een label van De Bever Verhuur 
 
Segway Tours zijn altijd inclusief begeleiding omdat er bepaalde veiligheidsaspecten om de hoek komen kijken wanneer men met 
een groep deelnemers op pad gaat. Zolang een groep niet het maximale aantal deelnemers heeft bereikt, kunnen er andere 
deelnemers bij de groep aansluiten. Bij een besloten Segway Tour is deelname door andere deelnemers uitgesloten. Houd er 
rekening mee dat hoe meer deelnemers er zijn des te langer de activiteit duurt, omdat iedereen persoonlijke begeleiding krijgt 
om veilig van start te kunnen gaan. Tijdens de tour maken we op een mooi punt een korte stop waarbij een consumptie genuttigd 
kan worden. Wil je een stop bij een horecagelegenheid, bespreek dit op de receptie en met de tourbegeleider. 
Segway Tourprijzen zijn gebaseerd op minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers (Segway Tour op locatie maximaal 8 deelnemers). 
Bij minder dan 4 personen komt er eenmalig een toeslag bij van de tourprijs. Wil je met meer personen een tour maken, kijk dan 
naar de mogelijkheden bij groepsuitjes. 
 

Segway Tours vanuit Ouddorp     duur  prijs p.p. 
’t Flaauwe Werk     ± 100 minuten €  80,00 
Middelduinen     ± 125 minuten € 100,00 
Grand Tour Ouddorp     ± 150 minuten € 120,00 
Zuiddijk     ± 100 minuten € 80,00 
Ouddorps Dreven     ± 125 minuten € 100,00 
Schemertour     ±   80 minuten € 100,00 
 

Segway Specials     duur  prijs p.p. 
Try-out     ±   10 minuten € 15,00 
Segway Special     ±   30 minuten € 33,00 
Segway Special+ (alleen mogelijk na een Segway Special)     ±   20 minuten € 33,00 
 

Segway Tours op locatie 
Segway (Stads)Tours op locatie zijn altijd op aanvraag. De reden hiervoor is dat er gekeken moet worden naar de beschikbaarheid 
van een begeleider en om de Segway PT’s te transporteren. Tevens dient er, naast parkeergelegenheid, ook trainingsmogelijkheid 
aanwezig te zijn. 

 

Groepsuitjes 
Wil je met een groep een tour, arrangement, training of workshop organiseren dan verzorgen wij dit altijd inclusief begeleiding. 
De reden hiervoor is dat de Segway PT’s erg kostbaar zijn en dat er bepaalde veiligheidsaspecten om de hoek komen kijken 
wanneer men met een groep deelnemers op pad gaat. Bij een groepsuitje is deelname door andere deelnemers uitgesloten. 
Houd er rekening mee dat hoe meer deelnemers er zijn des te langer de activiteit duurt, omdat iedereen persoonlijke begeleiding 
krijgt om veilig van start te kunnen gaan. 
Kosten per Segway       €  60,00 
Kosten per uur per begeleider (op maximaal 8 deelnemers is er 1 begeleider nodig)    € 75,00 
Voorbeelden van groepsuitjes zijn: bedrijfsuitjes, familie-uitjes, kids party’s, vriendenuitjes, vrijgezellenfeestjes, workshops. 
 

Segway Inzetten 
De Segway kan – naast gebruik voor Tours – nog op veel meer manieren ingezet worden. De Segway is een uniek vervoermiddel 
en trekt daardoor veel aandacht. Ideaal om op die manier in te zetten als bedrijfspromotie. Het is mogelijk om te adverteren 
tijdens de Tours die Segway Ouddorp aanbiedt. Daarnaast is de Segway met reclame op zeer veel manieren in te zetten: op een 
bedrijfsfeest, tijdens een relatie-event, tijdens shows of speciale dagen. In overleg komen we altijd tot een origineel en verrassend 
concept met maatwerk voor de klant. 
Voorbeelden om een Segway in te zetten zijn: adverteren, bedrijfsfeesten, klantrelaties, promoties enz. enz. 
 

Staat jouw idee er niet bij vraag dan naar de mogelijkheden voor een op maat gemaakte Segway Experience. 


