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> WHO WE ARE?

De activiteiten van Spyder Wheelz richten zich op de 
verkoop en verhuur van elektrische voertuigen voor 
recreatieve, toeristische en promotionele doeleinden. 
Wij richten ons op partijen die haar klanten een 
bijzondere ervaring willen aanbieden.

Spyder Wheelz is een 100% Nederlands bedrijf dat 
eigen elektrische voertuigen produceert onder haar 
eigen label. 

Onze stoere maar duurzame elektrische scooters 
zijn een ideale investering als groen alternatief in 
reeds bestaande assortimenten binnen verhuur,- of 
evenementenbedrijven.



SPYDERWHEELZ.COM

MISSIE EN VISIE:
Alles wat we doen is uitsluitend gericht op het 
succes van onze klanten en onze concepten. 
Wij geloven dat zaken alleen tussen mensen 
worden gedaan. Een principe dat niet alleen in 
het verleden maar ook in de toekomst voor ons 
van het  allergrootste belang zal zijn. Daarom 
behandelen we al onze klanten hoffelijk, 
vriendelijk en met de grootste waardering. Onze 
klanten moeten zich bij ons altijd op hun gemak 
voelen en volledig ontzorgd worden.



> SPECIFICATIES

Model      E-Chopper 2.3
Motor    1200 Watt/ 60 Volt
Accu    Lithium 20 AH/ 60 Volt
Actieradius   70 Kilometer
Gewicht    57 Kilogram
Remmen	 	 	 Schijfremmen	voor	&	achter
Snorfiets	 	 	 25	Km/u
Bromfiets	 	 	 45	Km/u
Charger    5 AH
Oplaadtijd	 	 	 3,5	uur
Garantie   B2C 2 jaar/ B2B 1 jaar

STANDAARD OP DE E-CHOPPER

Alarm klasse 3, afstandsbediening, spiegels, 
knipperlichten, double seat, telefoonhouder met
usb aansluiting, start- wegrij onderbreking,
halogeen koplamp met stads en grootlicht
en stuurslot.



> TARIEVEN

STUKS

01-05

05-20

20-50

50-100

PRIJS

€	1550,-

€	1450,-

€	1350,-

€	1290,-

HOGEFUN&WOWFACTOR



> WAT ZIJN DE VOORDELEN?

DE SPYDER WHEELZ E-CHOPPER

• Duurzame mobiliteit
• Onderhoudsarm
• Riante actieradius
• Verwisselbare Li‐ion accu
• Hoge fun & wow factor
• Opstappen en wegrijden
• Stabiel en veilig
• 25 km/h – geen helmplicht
• Smartphone houder en lader
• Alarm, contact‐, stuur‐ en kabelslot

WAAROM INTERESSANT
VOOR B2B?

• Interessante verdienmodellen
• Direct uit voorraad leverbaar
• Bewezen verhuur populariteit
• Op te schalen vloot
• Landelijk dekkend service netwerk
• Marketing support



COLLECTIEVE VERZEKERING

Spyder Wheelz heeft aantrekkelijke 
afspraken gemaakt om aangesloten 
partners via onze assuradeur collectief
te verzekeren. U kunt dus profiteren
van dit voordeel.



> E-CHOPPERTOURS.COM

Het platform E-Choppertours.com genereert 
naast extra omzet ook meer bekendheid voor haar 
partners. Via onze marketingmachine brengen 
wij landelijk het platform onder de aandacht bij de 
consument. Nadat er een online reservering door 
de consument is gedaan, ontvangt de betreffende 
partner per e-mail alle details van de boeking.

Partners van E-Chopper Tours hebben ook nog 
de mogelijkheid om extra E-Choppers in te huren. 
Spyder Wheelz levert vanaf 30 E-Choppers op elke 
willekeurige locatie in de Benelux.



± 30 KM 

< 3 uur

€37,50 (incl. BTW)

±55 KM

> 3 uur

€59,00 (incl. BTW)

TOUR 1 TOUR 2

• Eigen online reserverings, en boekingsplatform
• Eenvoudig en transparant facturatiesysteem
• Onze partners actief in alle delen in Nederland
• U profiteert gratis van onze landelijke marketingmachine
• Wij hebben 500 E-Choppers voor u beschikbaar
• Wij leveren indien gewenst op locatie
• Our bikes, your bikes!

> RIDE WITH US!



PROSPECT

> PARTNER UP

Instapmodel op basis 
van profit sharing voor 
partners die geen 
eigen E-Choppers 
bezitten.

FULL MEMBER

Dit model betreft 
partner met een eigen 
E-Chopper vloot die 
op aanvraag worden 
aangevuld.

In dit model levert levert Spyder Wheelz op basis 
van een handelings-fee de reservering aan voor 
aanvragen binnen uw regio.

MEMBER

E-CHOPPERTOURS.COM





HQ - Tjalk 23
2411	NZ	Bodegraven 
The	Netherlands

 +31 (0)85 022 08 50
	 info@spyderwheelz.com
	 spyderwheelz.com

	 @SpyderWheelz
	 @spyderwheelz
	 Spyder	Wheelz	TV

FOLLOW US!


