MEENEMEN
●

Een goed opgeladen telefoon. Neem voor de zekerheid een powerbank of telefoonlader mee om
onderweg je telefoon bij te laden

●

Smartphonehouder voor op je fietsstuur

●

Oortjes/koptelefoon voor je telefoon om de audio te beluisteren

●

Een (koel)tas voor verse producten

●

Klein bandenpompje en een bandenplaksetje voor eventuele lekke band onderweg

T I P S V O O R J E S TA R T M E T D E H A A R L E M S E L O C A L
FOOD FIETSROUTE
●

Tijdens de route geen internet gebruiken? Download de app en de route van tevoren zodat er geen
internetverbinding nodig is tijdens het fietsen van de route.

●

Realtime route weergave: Geef de app toegang tot je locatievoorziening om de juiste route weer te
geven en om audiofragmenten automatisch af te laten spelen onderweg.

●

Fiets je liever niet in de regen? Check dan, voordat je op de fiets springt, even de weersvoorspelling op
www.buienradar.nl of www.weeronline.nl

●

Veiligheid voor alles: Zet het geluid van je telefoon niet zo hard dat je andere weggebruikers hindert of
niet meer kunt horen. Liever even rustig luisteren of met aandacht ergens naar kijken? Stap dan even
af op een veilige, rustige plek om video’s of foto’s in de app te bekijken. Of om zelf foto’s te maken van
het moois dat je op de route tegenkomt. Is het erg druk bij een stop op de route? Wacht dan even op
afstand of fiets door naar het volgende adres.

●

Better cash than sorry: Neem contant geld mee, je kunt niet bij alle adressen in de route pinnen.

●

Openingstijden: Controleer van tevoren de openingstijden van de stoppunten op de aangegeven
websites, in verband met afwijkende of seizoensgebonden openingstijden en COVID-19. De genoemde
openingstijd per stop kan afwijken van de tekst in de app.

