
Basil’s
 moederdagalert

De mooiste tassen en accessoires voor Moederdag.
Moeders zijn er in allerlei soorten en maten. Of ze nou jong zijn of op 
leeftijd, ‘startup’ of al oma, modebewust, praktisch of sportief… twee 

dingen hebben ze gemeen: ze zijn moeder èn ze hebben een fiets. Welke 
tassen en accessoires passen bij welke moeder? Basil geeft 4 tips voor 

komende moederdag! Bekijk ze allemaal op de volgende pagina!

happy 
mother’s 

day!

Over Basil
Basil creëert duurzame fietsmanden, tassen en accessoires voor een zorgeloze rit in elegante luxe. Gedreven door jouw 
momenten van fietsgeluk. En met een groot gevoel voor kwaliteit, functionaliteit en stijl, moedigen ze je aan om zo vaak 
mogelijk op de fiets te springen. Join the Basil happiness. Spread the cycling joy.   

Voor meer informatie: www.basil.com
Basil BV
Antoinette Langenberg
T +31 (0)315-632 222
E antoinette@basil.nl



Energieke sportmoeder

Deze zinderende energiebom weet hoe ze haar 
figuur letterlijk en figuurlijk strak moet houden.
De sportmoeder is bewust bezig met gezonde 
voeding. Zij jogt graag en vindt het heerlijk om
naar de sportschool te gaan met een goede 
vriendin. Maar het liefst van alles gaat zij in het
weekend met haar gezin de natuur in, op de fiets, 
genieten van het samenzijn. De sportmoeder zal 
veel plezier beleven aan de Basil Miles double bag 
(achterop de fiets) of de Sport Design front bag 
(voorop). Ook een mandje voorop is een schot in 
de roos. Wat te denken van de Basimply EC of de 
Bold Front? Als het maar sportief is.

Busy business mom

Ze is altijd druk. Drie dingen tegelijk? De business 
mom is het gewend. Boterhammen voor de 
kinderen smeren, smartphone checken, de laatste 
agendapuntjes voor de businessmeeting. Jeetje… 
dat overhemd moet ook nog gestreken worden.  
Mwah… dat mag hij lekker zelf doen. Business mom 
is druk druk druk. Deze mom wordt echt helemaal 
happy van de Basil Noir business bag. Daarmee 
kan ze op de fiets naar het werk. En alles wat nodig 
is kan mee: van laptop tot agenda, van nagellak tot 
parfum, van lunch tot watertje. Ze fietst natuurlijk 
door weer en wind naar het werk, daarom is het 
fijn dat de Noir business bag 100% waterdicht is.  
Mom? Quite busy. Maar niet op moederdag, dan 
wordt ze door haar liefste man en kids verwend!
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Basil Miles Double bag black 
lime 17751 €69,99

Basil Miles Bold front 
removable 11214 €24,99

Basil Noir Business bag zwart 
17662 €69,99

Basil Noir zadeldekje zwart 
50461 €11,49



Modieuze fashionmoeder
De modieuze moeder gaat graag stijlvol door 
het leven. Zij is dol op mode, dus ze wil zich laten 
verleiden tot een aankoop. Ze volgt de mode-  en 
interieurtrends op de voet (niet alleen online, ook 
in de glossy magazines). De fashionmoeder weet 
precies wat er te koop is in de wereld. Daarbij let ze 
wel op een goede prijs/kwaliteit-verhouding. Voor 
haar is de nieuwe Magnolia-serie in de kleuren pastel 
powders en blackberry  een absolute aanrader. 
Je kunt kiezen uit een city bag, een carry all bag, 
een shopper of een double bag. Een onverwacht 
regenbuitje mag de pret niet drukken, want deze 
serie is waterdicht!  Een bijpassend zadeldekje 
en een big bell maken  het cadeautje helemaal af.  
Stylish! Deze moeder mag gezien worden!

De mix & match-mam

Sommige moeders zijn een beetje van dit en een 
beetje van dat. Ze zijn niet in één hokje te plaatsen. 
Basil heeft een naam bedacht voor zulke moeders: 
mix & match-mam. Zij combineert wat ze mooi vindt 
en trekt zich niets aan van de heersende trends. 
Basil begrijpt dit en biedt de mogelijkheid om 
verschillende producten te mixen en matchen voor 
elke persoonlijke wens en eigen stijl. Voor de mix & 
match- mam is het assortiment van Basil een feest 
van afwisseling en variatie doordat de origineelste 
combinaties mogelijk zijn. Zo zijn producten uit de 
Bohème-serie in de kleuren groen en rood prima 
te combineren met de manden als de Robin en 
Dorset, met bloemslingers, of bellen en zadeldekjes 
uit de Bloom serie. 
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Basil Magnolia Carry All bag 
teal blue 17676 €54,99

Basil Magnolia Big Bell pastel 
powders 50482 €12,99

Basil Robin mand zilver 
11219 €37,99

Basil Bohème Double bag 
groen 17648 €69,99


