Bikeshop Urk

Hét experience centrum van de regio
Bikeshop Urk is met 1600m² één van de grootste fiets-

Wij hebben een zeer groot en compleet aanbod elektrische fietsen

speciaalzaken in de regio.

op voorraad staan, in diverse prijsklassen. U

Wij zijn dealer van alle gerenommeerde merken zoals Gazelle,

koopt bij ons al
een elektrische fiets van Sparta met 2 jaar garantie
voor € 999,-.

Batavus, Sparta, Koga, Cortina, Pegasus en Union. Aangevuld met
race en Atb-fietsen van Merida en Bulls.

Actie

Gratis accu upgrade
Gedurende het hele seizoen hebben
wij op meerdere elektrische fietsen
acties.
Zo krijgt u bij diverse modellen
een gratis accu upgrade. Dat wil
zeggen: u betaalt voor een standaard
accu en u ontvangt een zwaardere
accu waar u meer kilometers mee
kunt fietsen!

Uw voordeel kan
oplopen tot € 250,00

Bij ons kunt u uitgebreid proefrijden op verschillende e-bike systemen. Zo kunt u rustig
een rondje over de haven, langs de vuurtoren of naar de windmolens doen zodat u tot
een goede keus kunt komen.

2 Vakmanschap
 Snel en vakkundig
 Gediplomeerde vakmensen
 Gratis (elektrische) leenfiets bij reparatie
 SMS-service bij gereed reparatie

3 Eerlijkheid
 Wij luisteren naar de klant
 Eerlijke prijzen
 Reële inruilprijzen
 Juiste service en garantie

4 Assortiment
 Uitgekiende collectie
 Dealer van alle grote A-merken
 Snelle levering
 Altijd 500-600 fietsen op voorraad
 Grote keus 2e hands fietsen
 Duurzaam en groen

5 De mooiste
 Unieke locatie
 Gratis ruime eigen parkeergelegenheid
 Schone werkplaats met oog voor het milieu
 Unieke testgelegenheid in natuurlijke
omgeving
 Overzichtelijke website met uitgebreide
webshop

Een dagje uit!gebreid testen
op Urk? U bent van harte
welkom bij Bike Shop Urk.
Bikeshop Urk
Industrierondweg 20
8321 EB Urk

1 Voorlichting
 Onafhankelijk advies
 Gratis proefrit
 Wij spreken de taal van de klant

Ons team staat graag voor u klaar!

Elektrische fiets beleven

De sterke punten
van Bikeshop Urk

0527 68 48 57
info@bikeshopurk.nl
www.bikeshopurk.nl

U kunt Bikeshop Urk iedere werkdag bereiken van 8:30 tot 18:00
Zaterdag: van 8:30 tot 16:00.
Wij houden pauze van 13:00 tot 14:00

WILT U EEN ELEKTRISCHE FIETS KOPEN?
Bekijk dan ook de volgende
onderstaande handige tips:
Een elektrische fiets kopen:

Keuzehulp en proefrit:

De beste elektrische fiets is de e-bike

U bent van plan om een elektrische fiets

die perfect bij uw persoonlijke situatie

te kopen. Maar wat is de beste keuze?

en uw gebruik past. Ga daarom niet

Met onze handige checklists brengt

over één nacht ijs bij het kopen van een

u snel in kaart welke e-bike het best

nieuwe of tweedehands elektrische

bij uw persoonlijke situatie past. We

fiets.

hebben er één voor het kiezen en één
voor de proefrit.

Alles over de e-bike:

Garantie en voorwaarden:

Comfortabel fietsen en lichter trappen:

Met BOVAG Garantie bent u ver-

steeds meer Nederlanders ontdekken

zekerd van garantie op uw aankoop

de voordelen van de e-bike. Denkt u

en vaak ook op de reparatie en

er aan een elektrische fiets te kopen?

het onderhoud van uw voertuig.

Oriënteer u bij de BOVAG fietsspecialist

Daarnaast weet u met de BOVAG-

op de mogelijkheden en de techniek.

voorwaarden waar u aan toe bent.
Uw

BOVAG-fietsspecialist

infor-

meert u graag.

Kijk voor de checklists op www.bovag.nl/fiets

Weetjes over de e-bike

E-bikers zweten minder!

1

Dat de elektrische fiets de laatste jaren steeds populairder is geworden wist u al,
maar dat het gezond is en de e-biker aanzienlijk minder zweet dan een fietser, is

De prijs van een nieuwe elektrische fiets varieert behoorlijk: van zo’n € 800 tot € 3.000.

ACCU TIPS!
• 	Laad de accu
de

eerste 3 keer volle
dig op. Vraag bij
aflevering van uw
nieuwe fiets of de
accu al doorgelad
en
is.
• La
	 ad een Lithium
-Ion accu regelm
atig op, ook als u
• 	Nikkel-metaal
hem niet gebruikt
accu’s mogen cont
.
inu onder de lader
staan.
• 	Een accu is ge
voelig voor extre
me temperaturen
, plaats de accu in
als het vriest.
huis
• Ze
	 t een accu nooi
t leeg weg, dit ka
n een diepte ontla
ding en dus scha
tot gevolg hebben
de
.
• 	Onjuist gebrui
k van een accu va
lt niet onder de fa
brieksgarantie.

een zeer aangename bijkomstigheid.
Uit onderzoek blijkt dat een e-biker gemiddeld

is best een gedoe, om nog maar te zwijgen

drie keer minder zweet dan een normale

van de kreukels in uw colbert of jurk. Dus op

fietser. Dat is goed nieuws indien u uw e-bike

een e-bike fietsen heeft niet alleen fysieke en

gebruikt voor woon-werkverkeer!

mentale voordelen van lichaamsbeweging en

2

de stress van het openbaar vervoer vermijden,
Het blijkt bovendien nog altijd niet overal

maar u komt veel minder warm, minder

mogelijk om bij het bedrijf te douchen. En

bezweet en minder vermoeid op uw werk

het meeslepen van schone (werk)kleding

aan. Als dat geen win-winsituatie is!

3

Garantie op onderhoud en reparatie
van uw elektrische fiets

4

In China verkopen ze de meeste e-bikes. Binnen de Europese Unie zijn Nederland en
Duitsland de grootste markten. Nederland telt al ruim 1 miljoen bezitters.

Veilig op weg!

We kennen ook de speedbike, dat is een e-bike die tot 45 km per uur kan.
Sinds 1 juli 2017 moeten deze fietsen een bromfietskentekenplaat hebben en zich dus
ook houden aan de regels voor bromfietsen. Dit betekent onder andere dat u een helm
moet dragen en binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet rijden.

De e-bike is een goed alternatief met oog op het milieu! Eén kilometer rijden op een
e-bike is 30x schoner dan één kilometer met de auto.

Is uw e-bike toe aan een onderhoudsbeurt of moet hij gerepareerd
worden? Ga dan naar een BOVAG-fietsenwinkel. Dat levert u vele
voordelen op:



Schade aan uw elektrische fiets door een aanrijding of
U heeft recht op drie maanden BOVAG-reparatiegarantie.

	U

krijgt passend vervangend vervoer aangeboden tijdens de

reparatieperiode. Dit hoeft niet per se een elektrische fiets te
zijn, maar kan ook een gewone fiets zijn.



ongeval is natuurlijk erg vervelend. En omdat een elektrische
fiets voorzien is van gevoelige onderdelen als een accu en
een motor, kan de schade aanzienlijk zijn.
Breng uw fiets daarom bij schade naar een BOVAG-expert. Daar

Onderhoud en reparatie wordt standaard uitgevoerd door goed

werken professionals die op de hoogte zijn van de laatste technieken

opgeleide professionals, die op de hoogte zijn van de laatste

en onderdelen. Zij weten precies hoe ze de schade het best kunnen

e-bike techniek.

repareren. Veilig fietsen is belangrijk op een e-bike, dus laat uw fiets
goed nakijken en rijd niet door met een beschadiging.



We helpen u bij een verschil van mening met een BOVAG-expert.

Internet/Webshop
Recent hebben we onze internetsite

www.bikeshopurk.nl vernieuwd met daaraan

gekoppeld een uitgebreide webshop, waar u ons complete assortiment fietsen en

Extra garantie/verzekering/
onderhoud

accessoires kunt terugvinden. U kunt dus thuis op de bank rustig ons assortiment bekijken
en eventueel tot een keus komen en zelfs gelijk de bestelling plaatsen.
Het liefst heten wij u natuurlijk welkom in onze prachtige winkel zodat u de modellen live kunt
bekijken en wij met u, onder het genot van een kopje koffie, de mogelijkheden en uw wensen
kunnen doornemen om zo tot een goede keus te komen.

Wanneer u een e-bike heeft aangeschaft wilt u daar
natuurlijk ook goed voor zorgen. Zo bent u bij ons aan het
juiste adres voor onderhoud, extra garantie op accu en
motor- en fietsverzekering tegen diefstal en beschadiging.

Dé specialist in tweewielerverzekeringen

Kinderfietsen

Werkkostenregeling
Wist u dat het nog steeds mogelijk is om via je werk voordelig een fiets kopen met
een fiets aanschaffen. Op onze webshop www.bikeshopurk.nl kun je bij iedere
fiets een rekenvoorbeeld maken wat deze fiets je kost via je werk. Je kunt gelijk een

De grootste keus in de regio. Op onze nieuwe bovenverdieping
vindt u een zeer ruim assortiment kinderfietsen van de bekende

offerte van desbetreffende fiets printen en deze meenemen naar je werk.

merken. Tevens hebben wij een ruim aanbod kinderfietsen van het

Wij hebben ook complete WKR fietsplannen klaarliggen, met alle benodigde

budgetmerk Popal staan. Zo hebben we voor ieder wat wils….

overeenkomsten, zodat we u compleet kunnen ontzorgen.

Haal- en
brengservice!!
Bent u niet in de gelegenheid om uw fiets zelf te brengen
voor onderhoud of reparatie, dan kunnen wij deze ook
ophalen met onze haal- en brengservice.

Bikeshop Urk
Industrierondweg 20
8321 EB Urk

0527 68 48 57
info@bikeshopurk.nl
www.bikeshopurk.nl

U kunt Bikeshop Urk iedere werkdag bereiken van 8:30 tot 18:00
Zaterdag: van 8:30 tot 16:00.
Wij houden pauze van 13:00 tot 14:00

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG EBIKE 676 - 1814

belastingvoordeel? Via de werkkostenregeling van je werk kun je met belastingvoordeel

