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 Personeelsfoto: v.l.n.r. Femmy, Thijs, Wilma, Martin, Pascal, Peter en Hans.

Bike Totaal Bloemendal
Banisweg 3
7462 HW Rijssen

Di- Wo- Vrijdag: 08.30 - 18:00 uur *
Donderdag: 08.30 - 21:00 uur *
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur

* middagsluiting: 12:30 - 13:30 uur

info@biketotaalbloemendal.nl
www.biketotaalbloemendal.nl
0548 - 51 22 17

www.biketotaalbloemendal.nl

Al 60 jaar fietsen bij Bloemendal!

Kom ook naar de Fietstocht 
en E-Bike Testdag

op zaterdag 18 mei

Zaterdag 18 mei

E-Bike Fietstocht + E-Bike Testdag

Willem en Johan Bloemendal nemen onder de 
naam Gebroeders Bloemendal de Smederij van 
Piet Holtkamp over aan de Wierdensestraat in 
Rijssen. Ze gaan zich meer richten op fietsen, 
bromfietsen en de reparatie daarvan.

Hans Bloemendal, zoon van Johan, treedt in 
het bedrijf en met zijn 3-en zetten ze de winkel 
en werkplaats voort.

Hans Bloemendal en zijn vrouw Femmy nemen 
als man/vrouw firma, het bedrijf over en bouwen 
de fietsenwinkel in Rijssen uit onder de naam 
Tweewielerspeciaalzaak Bloemendal.

Het eerste personeelslid wordt aangenomen, 
Martin Kampman. Hij begint als bromfietsmon-
teur nadat hij alle diploma’s bij de Innovam in 
Zwolle heeft behaald en zelfs nog leraar is ge-
weest op de school. Tot op heden hoort Martin 
nog steeds bij het winkelinventaris.

Hans en Femmy sluiten zich met het bedrijf aan 
bij de Retailorganisatie Fietsplus en gaan ver-
der onder de naam Bloemendal Fietsplus.

In de voorgaande jaren is het bedrijf gegroeid 
en wordt het pand aan de Wierdensestraat te 
klein. De winkel verhuist naar de huidige plek 
aan de Banisweg 3 in Rijssen.

Peter Bloemendal, zoon van Hans en Femmy, 
treedt in het bedrijf en de rechtsvorm wordt 
aangepast naar VOF Bloemendal Fietsplus.

Overstap naar Bike Totaal Bloemendal is een 
feit. Met oog op de toekomst en om de ser-
vicegraad naar de bezoeker te verhogen wordt 
Bloemendal lid van de Dynamo Retail Group. 
Met als formule Bike Totaal kan Bloemendal de 
aankomende jaren met professionele ondersteu-
ning mee in de moderne tijd en de bezoekers op 
de beste manier bedienen.

Meer info op onze Facebookpagina / evenementen!



PREMIUM DEALER

 Shimano Service Centre
 Martin en Pascal
 Verbouwing

In 2018 hebben wij onze werkplaats grondig verbouwd om klaar te zijn voor de 
toekomst. Een nieuwe vloeistofdichte vloer, een extra innamepunt en nieuwe 
gereedschappen zodat er op een correcte en professionele manier aan uw fiets 
gewerkt kan worden. Daarnaast zijn wij een Shimano Service Centre geworden 
wat o.a. inhoudt dat wij continue geschoold worden op gebied van de nieuwste 
ontwikkelingen van E-Bikes en High-End racefietsen en mountainbikes.

Kortom: bij onze mecaniciens Martin en Pascal is uw fiets in goede en professio-
nele handen!

 5-jaar garantie
 A-Merken

E-Bikes zijn bij ons een specialisme! De middenmotor techniek heeft onze 
voorkeur, om de krachtige aandrijving, geluidsarme werking en stabiele wegligging 
voor de fiets. Met merken als Gazelle, Trek, Rih, Cortina en ons eigen label Dutch 
ID hebben wij een zeer ruime keus.
Om u onbezorgd te kunnen laten fietsen, ontvangt u bij ons ook nog eens 5 jaar 
garantie op de gehele E-Bike! Vraag ons naar de voorwaarden, het is een grote 
meerwaarde voor u en uw E-Bike!

E-Bikes

 Racefietsen en MTB van beginner tot high-end
 CycleFit fietsmeting
 Kledingshop 

In onze kelder vindt u onze passie voor mountainbiken en wielrennen. Als begin-
nend fietser kunnen wij u adviseren over een goede fiets met de juiste zithoud-
ing en bijhorende accessoires. Denk hierbij aan onze grote kledingshop, zodat u 
van top tot teen klaar bent tegen elke budget.
Daarnaast hebben wij met onze merken Cervélo, BMC, Wilier, Trek en Merida een 
heuse snoepwinkel die ieder wielerhart sneller doet kloppen!

Sport
 2 jaar garantie op E-Bike accu
 6 Maanden BOVAG garantie
 Op en top geprepareerd

Onze tweedehands fietsen worden gecheckt op technische mankementen en daar-
op zit zes maanden BOVAG Garantie. Bij een E-bike geven wij zelfs 2 jaar garantie 
op de werking van de accu, zodat u met veel zekerheid met uw nieuwe fiets de 
weg op kunt. Daarnaast wordt de fiets gereinigd en gesmeerd zodat hij bijna 
niet van nieuw te onderscheiden is. Wist u dat onze tweedehands fietsen ook op 
onze website te bestellen zijn en dat ze binnen Nederland voor slechts € 29,95 
te bezorgen zijn?

Tweedehands fietsen

Thule Partner

 Fietsdragers
 Dakdragers
 Fietskoffers (verhuur)
 Fietskarren
 Kinderzitjes

Thule is een premium merk op het gebied van vervoer op de auto en fiets. Wij 
kunnen u, als Thule partner, adviseren in Fietsdragers, Dakdragers, Fietskoffers 
(ook te huur), Fietskarren en Kinderzitjes op de fiets. 
De producten zijn licht van gewicht, van uitstekende 
kwaliteit en zeer gebruiksvriendelijk.

Fietsmeting

 CycleFit meting 
 Bike Fitting

De houding op een fiets is zeer bepalend of u plezier beleeft aan uw rit en of er op 
de meest efficiënte manier kracht kan worden gezet. Wij zijn gespecialiseerd in 
het adviseren en afstellen van een fiets en willen u daar graag bij helpen. Om nog 
een stap verder te gaan, zijn wij opgeleid als erkend Bike Fitter, zodat wij samen 
met u kunnen zoeken naar de best mogelijke houding. Heeft u klachten of vragen 
over uw zithouding, vraag dan eens naar de mogelijkheid om dit te onderzoeken. 

Wist u dat bij aankoop van een racefiets of mountainbike een fietsmeting wordt 
gedaan en dat na advies over de beste framemaat, de fiets volledig op maat afgesteld 
wordt?

Verhuur

Wie jarig is trakteert!

Werkplaats
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  Professionele  
MTB verhuur

 Helm/Navigatie

Mountainbiken is helemaal in opkomst 
met de schitterend aangelegde routes 
rondom onze Sallandse Heuvelrug. 
Wilt u ook eens kennismaken met deze 
sport, huur dan bij ons een professionele 
mountainbike eventueel met helm. Dit 
is al mogelijk vanaf € 19,50 en u hoeft 
de mountainbike niet eens schoon te 
maken! 

FIETSVERHUUR PRIJSLIJST 2019

SOORT DAG WEEKEND MIDWEEK WEEK

FIETS € 8,50 € 17,00 € 25,50 € 42,50
E-BIKE € 19,50 € 39,00 € 58,50 € 97,50
MOUNTAINBIKE € 19,50 € 39,00 € 58,50 € 97,50
MTB E-BIKE € 29,50 € 59,00 € 88,50 € 147,50
RACEFIETS € 18,50 € 37,00 € 55,50 € 92,50
HELM € 2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00
NAVIGATIE € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00
  
VOORWAARDEN    
Bij daghuur wordt de fiets dezelfde dag teruggebracht  

Weekend verhuur geldt van vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur

Midweek verhuur geldt van dinsdag 08:30 uur tot vrijdag 18:00 uur

Eigen risico bij diefstal bedraagt €250,-   

Eigen risico bij schade bedraagt €25,-  

Fietsen terugbrengen na sluitingstijd in overleg met verhuurder 
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www.biketotaalbloemendal.nl

JUBILEUM COLLECTIE: Met 60 jaar ervaring hebben wij voor u 6 fietsen in de spotlights gezet!
Wij vieren dit het hele jaar met een GRATIS WAARDEBON t.w.v. € 60,- op deze selectie.

ACTIEFIETSEN VERKRIJGBAAR IN HEREN- EN DAMESMODEL, MET JUBILEUM WAARDEBON T.W.V. € 60,-

✔ Aluminium frame met interne bekabeling
✔ Shimano Tiagra 2x10 versnellingen
✔ Replica Team Bahrain kleurstelling

MERIDA SCULTURA 300 RACEFIETS

✔ Licht lopende hybride fiets
✔ Slechts 17.4kg aluminium frame

✔ Aluminium frame met interne bekabeling
✔ Shimano Deore/Slx 10-speed versnellingen
✔ Steekassen voor en achter
✔ Luchtgeveerde voorvork met remote Lockout

CORTINA COMMON N7 JET BLACK DUTCH ID CITY EVO E-BIKE                                       

✔ Zeer lichte aluminium fiets ✔ 7 Versnellingen Shimano
✔  Lichte en zuinige Shimano 

middenmotor
✔ Shimano 7 versnellingen
✔ Incl. 5 jaar garantie pakket*

WILIER 
503X COMP 
MOUTAINBIKE

GAZELLE VENTO T24TREK L300 STADSFIETS

✔ Geïntegreerde ledverlichting in verende voorvork
✔ Keuze uit verschillende kleuren en frames
✔ Shimano 7 versnellingen

€ 799,-
€ 2.499,-

€ 949,-

€ 899,-
€ 699,-

€ 999,-

FIETS VAN HET JAAR

2019

GRATIS 

ACCU UPGRADE 

NAAR 500wh
€ 2.699,-

€ 1.099,-

*vraag naar onze voorwaarden!

Bike Totaal Bloemendal
Banisweg 3
7462 HW Rijssen

Di- Wo- Vrijdag: 08.30 - 18:00 uur *
Donderdag: 08.30 - 21:00 uur *
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur

* middagsluiting: 12:30 - 13:30 uur

info@biketotaalbloemendal.nl
www.biketotaalbloemendal.nl
0548 - 51 22 17

24 Versnellingen

Shimano

Onderhoudsarme 

fiets

Inclusief fietsmeting 

en afstelling

Inclusief fietsmeting 

en afstelling


