
Ervaar 2500 m2 fietsplezier!

Meer dan 2.000 (elektrische) fietsen in onze winkel.  
Kom snel langs en maak een proefrit!



Bij Fiets.com staan service en kwaliteit voorop.  
Wij streven naar een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Uiteraard hoort daar ook de uitstekende service en 
garantie bij. Elk probleem zien wij als een uitdaging  
en lossen we graag op. Bij Fiets.com maakt u een ware 
fietsbeleving mee. Met het ruime assortiment, de 
goede service en persoonlijk advies weet u zeker  
dat u straks fietst op de tweewieler die perfect op  
uw wensen en eisen aansluit.

Fiets.com heeft twee fietsenwinkels in Noord-Holland: 
in Wormerveer en Wognum. Wij nodigen u graag uit 
om een kijkje te komen nemen in onze winkels. In 
onze winkel in Wormerveer staan ruim 2000 fietsen 
uitgestald, die u rustig kunt bekijken en vergelijken.  
In beide winkels staat ons verkoopteam klaar om u 
van advies en tips te voorzien. 
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De Country tour is De 
geëvolueerDe versie van  
De omafiets.
De omafiets is niet weg te denken en 
groeit steeds weer met zijn tijd mee. 
Het karakter van deze fiets komt 
duidelijk naar voren in de lederlook 
jasbeschermer, zadel en handvatten, 
maar ook het unieke RVS stijlelement  
in het frame. De 7 versnellingen, 
handige rieten mand, tweebeen-
standaard, voordrager en 
stuurblokkering maken deze trendy 
stadsfiets ook nog eens erg praktisch. 

•	 Shimano Nexus 7 versnellingen.
•	 Rollerbrakes (anti-blokkeer 

remmen) voor optimale veiligheid.
•	 Uniek RVS stijlelement in het frame.
•	 Tweebeenstandaard en 

stuurblokkering.
•	 Ook verkrijgbaar als e-bike.

 
 

sparta 
Country 
tour 7
van € 799,-
voor € 499,-

Kom langs in de winkel en test deze fiets!

FiEtsEn
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Groot aanbod: In onze winkels heeft u keuze uit 
meer dan 2000 (elektrische) fietsen!

stadsfiets
puch unlimited - dames

met shimano rollerbrakes en 3 versnellingen

vANAF € 369,-

sportfiets
sensa cross ltd

met 24 shimano versnellingen, 16,4 kg

Nu € 399,-

moederfiets
puch rhythm - lady

met 3 versnellingen en shimano rollerbrakes

vANAF € 499,-

transportfiets
bsp metropolis

als beste getest, 3 versnellingen en terugtraprem

van € 599,- voor € 499,-
(stuur op foto wijkt iets af)
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20%
korting 
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Fiets uitproberen? Kom langs in onze winkel !

FiEts 
van hEt 

jaar

sensa superlite DisC 27
u heeFt Al eeN superlite voor € 719,-

De sensa superlite DisC is een  
zeer Complete hybriDe/toerfiets. 
 
Uitgerust met bagagedrager, snelbinders, kettingkast, slot,  
spatborden, verlichting en veilige hydraulische schijfremmen.

De verkiezing ‘Fiets van het Jaar’ wordt georganiseerd door  
RAI Vereniging. Het doel is om de fietsindustrie te stimuleren  
tot productvernieuwing waardoor de kwaliteit van de fiets en  
daarmee het fietsplezier verder wordt verbeterd.

“Waanzinnige rij-eigenschappen”, zo kwalificeert de jury  
de Sensa Superlite Disc. De fiets is goed in balans, licht en  
dankzij de geschikte stijfheid van het frame is er enorm veel  
gang in de fiets te krijgen. De fiets is uitgevoerd met een  
full carbon voorvork, tapered balhoofdpijp en schijfremmen.  
Noemenswaardig is ook de kwaliteit van de afmontage  
en de strakke afwerking.

Een fiets van Nederlandse makelij waarbij de prijs-kwaliteit- 
verhouding als positief is beoordeeld. De Superlite Disc is  
geschikt voor actieve mensen die een lichte fiets zoeken. 

sportFiEtsEn
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bsp bellage e
met krachtige bafang voorwielmotor (43v-250w)

Nu € 1799,-

bsp metropolis e
met krachtige bafang voorwielmotor (43v-250w)  

Nu € 1699,-

bsp voyager
de voyager heeft een prettig licht gewicht  

(ca. 15 kg): zowel het frame, de achterdrager als  
de spatborden zijn uitgevoerd in aluminium.

De fiets heeft 7 Shimano versnellingen  
en rollerbrake handremmen.

Nu € 745,-

20%
korting 

450wh
stANdAArd

zwAre li-ioN 

Accu

450wh
stANdAArd

zwAre li-ioN 

Accu

Fietsenproducent Bsp laat de fietsen 
niet assembleren in agelonenlanden, 
maar voor 100% in Nederland. het 
assembleren van fietsen is in lage- 
lonenlanden is goedkoper, maar Bsp 
kiest hier niet voor en assembleert 
alle fietsen dicht bij huis. een Bsp 
fiets is altijd concurrerend geprijsd, 
maar zal door deze keuze van assem- 
blage niet de allergoedkoopste zijn.

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is geen loze kreet,  
het zit in het dNA van Bsp. zij  
geven mensen in Nederland met  
een afstand tot de arbeidsmarkt  
graag een duwtje in de rug.  
op de productieafdeling heeft Bsp 
meerdere werkplekken gecreëerd 
waar medewerkers met een 
beperking of een afstand tot de 
arbeidsmarkt uw Bsp fiets in elkaar 
helpen zetten. uw Bsp is dan ook 
meer dan enkel een prima fiets,  
u draagt ook positief bij aan een 
sociale arbeidsmarkt waar voor 
iedereen plek is en waar ook 
iedereen een plek verdiend.  
elke dag zetten zij zich daar met  
veel plezier voor in. het resultaat 
daarvan is uw mooie Bsp fiets! 

Bsp eN MAAtschAppeliJK 
verANtwoord oNderNeMeNthuissErvicE: in de garantieperiode wordt uw elektrische fiets

bij evt. storing gratis opgehaald en thuisbezorgd!
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De ltD fiets met  
ion® miDDenmotor.
De M7i LTD Black matte heeft een 
krachtige ION middenmotor dat zorgt 
voor een comfortabel rijgevoel. 

Behalve de motor zorgen ook de 
verende voorvork, de handmatig 
verstelbare stuurpen en de verende 
zadelpen voor een comfortabele rit. 
De rollerbrakes (anti-blokkeerrem) 
dragen bij aan een veilige fietservaring. 

Met behulp van de Shimano Nexus 7 
versnellingen kunt u altijd in een voor  
u prettige trapfrequentie fietsen.  
De e-bike beschikt over een gashendel 
voor parkeerhulp of extra powerboost. 

De accu zit in de achterdrager en is 
uitneembaar. Op het HD display, wat 
u met stuurbediening kunt bedienen, 
zitten meer dan 15 functies!

sparta m7i ltD  
inCl. 600wh
van € 2599,-
voor € 1999,-

Bekijk deze fiets in onze webshop: www.fiets.com

600 WH AccU

7 VERSNELLINgEN

kRAcHTIgE ION MIDDENMOTOR

ElEktrischE FiEtsEn
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20%
korting sparta r5te ltd

de r5te is een comfortabele e-bike uit de  
sparta collectie. de achterwielmotor zorgt  

voor een natuurlijk ‘duwtje in de rug’ tijdens  
het fietsen en is bovendien geluidsarm!  

Voor een extra boost is deze fiets uitgerust met  
een handige gashendel. de accu is uitneembaar 

uit het frame en dus overal op te laden.

vANAF € 2149,-

ElEktris
chE

FiEts van
 hEt 

jaar 2018

wij hebben een  elektrische fiets met  extra lage instap  al vanaf € 1499,-

Groot aanbod: In onze winkels heeft u keuze uit 
meer dan 2000 (elektrische) fietsen!
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sparta entree
extra lage en ruime instap, 7 versnellingen

Nu € 2049,-

sparta f8e ltd
met 500wh accu en hydraulische velgremmen 

Nu € 1949,-



sparta 
f7in7
van € 2299,-
voor € 1799,-

Kom langs in de winkel en test deze fiets!

nog meer

Inruilacties
  

in de winkel

tot wel €600,- 
inruilkorting bij 
aankoop van een 
elektrisChe fiets.
Heeft u een elektrische fiets en wilt u 
deze graag inruilen voor een nieuwe? 
Kom dan snel langs in onze winkel! 
Wanneer u uw oude elektrische fiets 
inruilt, ontvangt u flinke kortingen op 
modellen van BAtAvus, spArtA 
of MeridA die op deze pagina staan! 
deze modellen zijn alleen in de  
winkel verkrijgbaar!

De iDeale elektrisChe fiets.
De Sparta F7i E-bike is de ideale 
elektrische fiets voor gebruik in de 
stad, maar leent zich ook perfect voor 
recreatieve tochten. Met de F7i ervaart 
u veel fietsgemak. Mede door de 7 
beschikbare versnellingen en de nieuwe 
verstelbare LED koplamp waarmee 
u altijd de optimale verlichting heeft 
tijdens het fietsen.

STERkE AccU

ALUMINIUM FRAME

7 VERSNELLINgEN

LED kOpLAMp

ION-TEcHNOLOgIE
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inruilactiE

inruilactie
€500,-

is dit het  
juiste beeld?



batavus wayZ e-go active
van € 2599,- voor € 1999,-

sparta f8er
van € 1949,- voor € 1449,-

merida e-spresso 600eX ltd
van € 2499,- voor € 1999,-

sparta pick up e n3
van € 1599,- voor € 1099,-

8 versnellingen, kleur: old brown

Krachtige 50Nm middenmotor met ion-technologie

9 versnellingen, Shimano Steps aandrijving

3 versnellingen, rollerbrakes, stevige voordrager

inruilactie
€600,-

inruilactie
€500,-

inruilactie
€500,-

inruilactie
€500,-

thuissErvicE: in de garantieperiode wordt uw elektrische fiets
bij evt. storing gratis opgehaald en thuisbezorgd!
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uitblinker in De lijn 
miDDenmotoren.
U verzet de ondersteuning met een 
simpele handbeweging van het handvat. 
Het uitgebalanceerde frame, waar u 
levenslange garantie op heeft, geeft u 
maar liefst 20% meer grip op de weg. 
gecombineerd met onze nieuwste 
middenmotor met krachtsensor geeft 
deze fiets u een unieke fiets ervaring. 
Natuurlijk krijgt u op deze topper ook  
5 jaar garantie op de accu en motor.

supreme
van € 2299,-
voor € 1599,-

Probeer deze fiets uit in onze winkel !

5 JAAR gARANTIE Op AccU

ZADELVERINg

STERkE 60NM MIDDENMOTOR
 MET 5 JAAR gARANTIE

MONOSHOckVERINg

7 SHIMANO VERSNELLINgEN

icyclE
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inruilactie
€700,-



Icycle is een merk e-bikes van familiebedrijf  
Fiets.com. Na jarenlange ervaring in de 
fietsenbranche	is	het	idee	ontstaan	om	een	 
eigen	elektrische	fietsenlijn	te	ontwikkelen.	

Dankzij de feedback van onze klanten, die wij 
door de jaren heen verzameld hebben, zijn wij in 
staat	een	elektrische	fiets	te	ontwikkelen	die	niet	
alleen mooi is om te zien, maar ook kwalitatief 
op alle fronten aan de top staat. Denk hierbij 
aan het speciaal ontwikkelde frame, sterkere 
motoren, de nieuwste accucellen en de beste 
versnellingsnaven. 

Trots zijn wij op onze eigen assemblagelijn, 
waarbij	we	onze	fietsen	zelf	handmatig	
assembleren en rijklaar maken. 
 
Een echt Nederlands product!

kom lanGs 
En maak EEn 
tEstrit op 
onzE icyclE  
FIetsen!

De mooiste elektrisChe fietsen  
voor De mooiste prijzen!

icyclE
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icyclE

racing
snelle elektrische fiets met geruisloze middenmotor

van € 2099,- voor € 1299,-

infinity
5 versnellingen, 5 ondersteunende levels

van € 1699,- voor € 1299,-

sportive
superlicht, 19,9 kg (zonder accu)

van € 2799,- voor € 2399,-

nuage
7 shimano versnellingen

van € 1499,- voor € 999,-
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manden en kratten
vANAF € 14,95

kinderZitjes
vANAF € 39,95

sterke fietstassen 
vANAF € 25,-

fietsendragers
vANAF € 279,-

accEssoirEsicyclE
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ik win mijn FiEts tEruG

Fietsen wordt weer leuk met de nieuwe fiets die u 
net heeft aangeschaft en het kan nog leuker worden.  
u maakt namelijk kans om uw aankoopbedrag van de  
nieuwe fiets terug te winnen als u met uw foto de meeste likes 
behaald op facebook!

wat
toF!

wat 
kunt u 

wInnen?
Aankoopbedrag fiets retour

relaxstoel t.w.v. € 1250

sauna t.w.v. € 750

1e priJs

2e priJs

3e priJs

wat moet u Doen?
•			Maak	een	foto	voor	de	fotobooth	
•			Zet	de	foto	online	op	social	media	
•			Gebruik	#ikwinmijnfietsterug
•			Tag	Fiets.com	
•			Zorg	voor	minimaal	50	likes	op	uw	eigen	foto

voorwaarDen:
•			De	fiets	is	aangekocht	bij	Fiets.com
•			Maximaal	1	fiets	per	klant

In januari 2019 maken wij de winnaars bekend.

Doe Mee en wIn!
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online of fietsenhanDelaar?
Waar	u	een	fiets	gaat	kopen	hangt	af	in	welke	
mate u geadviseerd wilt worden, de service 
die u wilt ontvangen en de prijzen. Vergelijk 
prijzen, maar bedenk wel dat een goed 
advies en een goede service goud waard zijn! 

wat is belangrijk?
•	 Waar	wilt	u	de	fiets	voor	gaan	gebruiken?
•	 Bepaal van tevoren uw budget.
•	 Maak altijd een proefrit!

framemaat van De fiets
Deze is afhankelijk van de binnenbeenlengte. 
Natuurlijk kunt u het zadel hoger of lager 
zetten, maar ook dit kent beperkingen. Laat 
u goed voorlichten over welke framemaat u 
nodig heeft.

fietszaDel
Er	bestaan	standaard	fietszadels,	maar	ook	
speciale dames- en herenzadels. Belangrijk 
is dat het zadel geen tot weinig zadelpijn 
veroorzaakt	bij	langere	fietstochten.

fietsstuur
Het	stuur	bepaalt	uw	houding	op	de	fiets.	
Heeft	u	rugklachten?	Dan	kunt	u	beter	niet	
kiezen voor een mountainbike.

remmen
De keuze voor de remmen wordt bepaald 
door	het	doel	van	de	fiets	en	de	intensiteit	
van het gebruik. Wanneer u vaak op ruwere 
terreinen	gaat	fietsen,	zijn	remmen	nodig	 
die van goede kwaliteit zijn.

tips & tricks

waar moet u op letten als u 
een nieuwe fiets gaat kopen?

ik win mijn FiEts tEruG
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vernieuwing en uitbreiding 
Fiets.com	bestaat	al	sinds	2006.	De	fietsenwinkel	is	 
één	van	de	grotere	dealers	van	A-merken	fietsen	in	
Noord-Holland. De eerste winkel van Fiets.com staat  
in Wormerveer en bestaat uit maar liefs 2.500 m2 vol 
met	fietsen.	Een	ware	beleving	voor	de	klant.	Winkel	
nummer twee is sinds begin maart open. 

een echt familiebedrijf
Fiets.com is een echt familiebedrijf van vader en zoon. 
Samen zitten zij al 60 jaar in het vak. De huidige winkel 
in Wormerveer wordt gerunt door vader Nico Vriend. 
De eigenaar van de nieuwe winkel in Wognum is zijn 
zoon Nico Vriend junior. Samen laten zij Fiets.com 
groeien en bieden zij hun klanten een unieke  
fietsbeleving	in	heel	Noord-Holland.

Fietsen testen in nieuwe Fiets.com winkel
U	kunt	vanaf	nu	ook	terecht	bij	Fiets.com	Wognum.	Klanten	kunnen	hier	de	fietsen	bekijken	en	uitproberen.	
De nieuwe winkel van Fiets.com bevindt zich aan de kerkstraat 37 in Wognum, de winkel is dinsdag tot en 
met zaterdag open. 

wilt u zich eerst online oriënteren?  
op onze nieuwe webshop vindt u 
onze volledige collectie. hier kunt 
u met een keuzehulp online uw 
droomfiets vinden. De nieuwe 
webshop is bereikbaar via 
www.fiets.com. 

niEuwE
wEbshop

fiets.Com breiDt uit met tweeDe winkel

FIets.coM

Fiets.com groeit! vanaf 1 maart 2018 is de tweede winkel open gegaan in wognum. ook daar kunt u 
rekenen op goede service, kwaliteit en een unieke fietsbeleving!  
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Wilt	u	ook	zonder	zorgen	kunnen	blijven	fietsen?	Sluit	dan	een	serviceabonnement	af	
bij	Fiets.com!	Met	het	serviceabonnement	profiteert	u	van	vele	voordelen.	

Eenmaal	per	jaar	krijgt	uw	fiets	een	complete	onderhoudsbeurt	t.w.v.	€	75,-.	Hierdoor	blijft	de	fiets	
in	topconditie,	zodat	u	nog	jarenlang	plezier	beleefd	aan	uw	fiets.	Het	serviceabonnement	biedt	
nog vele andere voordelen zoals:
•	 diefstalverzekering (met 5 jaar nieuw garantie!)
•	 schadeverzekering
•	 accu meeverzekerd
•	 ongevallenverzekering
•	 rechtsbijstandverzekering
•	 pechhulp voor onderweg
•	 pechhulp thuis
•	 quick service
•	 leenfiets	(bij	eventuele	reparatie)
•	 20% korting op accessoires en onderdelen
•	 1 keer per jaar complete onderhoudsbeurt

voorwaarDen
Het serviceabonnement sluit u af voor minimaal 1 jaar en loopt maximaal 5 jaar. Na het  
eerste jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.  
Een	serviceabonnement	is	er	al	vanaf	€	9,95	en	wordt	maandelijks	van	uw	rekening	afgeschreven.

PRIM
A

SERVI
CE!

sErvicEabonnEmEnt

5 jaar jang 
onbezorgD fietsplezier!

FIets.coM
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De Icycle Soleil pro is een zeer luxe afgemonteerde fiets met een NuVinci Harmony automatische  
versnellingsnaaf. Hierdoor is schakelen nog nooit zo gemakkelijk geweest. compleet geveerd voor optimaal  
zitgemak en uitgevoerd met onze krachtige 41 Nh voorwielmotor is deze fiets voor alle doeleinden te  
gebruiken. Ook bij deze elektrische fiets kan per persoon de ondersteuning afgesteld worden. 

Geruisloze motorAccu upgrade mogelijk 2 jaar garantieGratis thuisbezorgdservice aan huis

22 April 11:00 - 16:00 uur 
6 Mei 11:00 - 16:00 uur 
10 Mei (Hemelvaartsdag) 11:00 - 16:00 uur 
21 Mei (2e pinksterdag) 11:00 - 16:00 uur 
3 Juni 11:00 - 16:00 uur 
17 Juni 11:00 - 16:00 uur 
1 Juli 11:00 - 16:00 uur 
5 Augustus 11:00 - 16:00 uur 
19 Augustus 11:00 - 16:00 uur 
2 september 11:00 - 16:00 uur 

plein 13 nr 59
1521 Ap Wormerveer 
075 657 24 42

kerkstraat 37
1687 AL Wognum
0229 505 478 

www.fiets.com

kom snEl lanGs in onzE winkEl  
voor noG Meer AAnBIeDInGen!

automatisChe traploze versnelling
van € 2.349,-
voor € 1.399,-* 

* met inruil van uw oude elektrische fiets.

icyclE solEil pro koopzondaGEn 2018


