
  

 Bed+Bike - Fordele og Kriterier  

 Bed+Bike Basis   Bed+Bike Sport  Bed+Bike Premium  

   
2.500 kr. (ex. Moms)  

   
1.500 kr. (ex. Moms)  

  
3.500 kr. (ex. Moms)  

  

  

  

  

  

  

Hvad får du?  

Fælles rammer for udviklingen 
af turismevirksomheden 
Mulighed for at benytte sig af 
certificeringslogoer på eget 
markedsføringsmateriale – 
offline og online 
Markedsføring via  
hjemmesiderne bedplusbike.dk 
og bettundbike.de  
Mulighed for at blive en del af 
den samlede  
markedsføringsindsats for at 

fremme aktive 

kvalitetsoplevelser i Danmark 

Aktiv Danmarks nyhedsbrev  

  
  

  

  

Hvad får du?  
Kan tilkøbes til Basis abonnent:  

  

Særligt skilt med Bed+Bike Sport  
Synlighed på særlig Bed+Bike  
Sport underside på 
www.bedplusbike.dk  
Filtrering som særligt Bed+Bike  
Sport sted på 
www.bettundbike.de  
  

Hvad får du?  
Fordelene ved basis samt:  

  

 Gratis tilvalg af Bed+Bike Sport 
såfremt kriterierne opfyldes  

 Ekstra synlighed på 

AktivDanmark.dk   
 Synlighed på Aktiv Danmarks 

Facebookside  
  

  

  

  

http://www.bedplusbike.dk/
http://www.bedplusbike.dk/
http://www.bettundbike.de/
http://www.bettundbike.de/


  
Kvalitetskrav til Bed+Bike  Ekstra services, hvor to af følgende skal tilbydes  

 Gæster er velkomne til at blive kun én nat  
 Stedet tilbyder sikker opbevaring af cykler  Det er 

muligt at tørre vådt tøj samt udstyr  
 Det vigtigste værktøj er til rådighed for simple 

cykelreparationer  
 I tilfælde af alvorlige skader på cyklen henvises til 

nærmeste cykelforhandler  
 Tilgængeligt informationsmateriale; lokale cykelkort og 

ruter, køreplaner til bus og tog  
 Mulighed for at bestille sund morgenmad  

 Information om ankomst med offentlig transport.  
 Shuttle-service for gæsterne til og fra 

overnatningsstedet  
 Udlejning af kvalitetscykler  
 Dagsture for cyklister  
 Bagagetransport fra sidste og/eller til næste 

overnatningssted  
 Mulighed for at booke online  
 Vigtige reservedele  
 Information om næste overnatningssted  
 Madpakke  
 Gæstebog for cyklister  

  

 Kvalitetskrav til campingpladser med Bed+Bike   Ekstra services på campingpladser, hvoraf to af 

følgende skal tilbydes  
  

  

  

  

  
  

  

Separat område for cyklister og andre gæster 

som ikke medbringer et motorkøretøj – hvor 

motorkøretøjer ikke må komme  
Fladt og let tilgængeligt område til opsætning af 

telt  
Cykelparkering tæt på teltområdet, som gør det 

muligt at holde øje med cyklen  
Ingen ekstrabetaling for at medbringe cykel på 

pladsen  
Det er muligt at tørre vådt tøj samt udstyr 

Det vigtigste værktøj er til rådighed for 

simple cykelreparationer I tilfælde af alvorlige 

skader  
på cyklen henvises til nærmeste 

cykelforhandler  
Tilgængeligt informationsmateriale; lokale 

cykelkort og ruter, køreplaner til bus og tog  

  
  
  
  

  
  

  
  

Lagerrum eller sikret rum til cykler  
Borde og stole på teltområdet  
Mulighed for at tilberede mad  
Adgang til køb af nødvendige forsyninger, såsom 

energidrikke og energibarer  
Vejen til teltområdet er tilstrækkeligt belyst 

Information om andre nærliggende cykelvenlige 

campingpladser  
Udlejning af kvalitetscykler  
Mulighed for at leje telt, campere, hytte etc.  

  

 Kvalitetskrav til Bed+Bike Sport Bed+Bike 

Basis krav SKAL være opfyldt.  

  Opbevaring af cykler i indbrudssikret lokale, hvilket betyder at lokalet skal indeholde indbrudssikrelåse.  
  Udlevering af lokal vejrudsigt  
  Adgang til køb af energifuld mad og drikke  
  Adgang til vaskemaskine eller vaskeservice  
  Adgang til vaskeområde til cyklen  



  Adgang til værktøj og specialværktøj  
  Personalet leverer lokal viden om specialbutikker som fører reservedele  
  Overnatningsstedet skal på deres hjemmeside eller i deres markedsføringsmateriale oplyse, hvis de primært 

henvender sig til mountainbike- eller racercykelgæster eller begge dele.  
  


