TM

TM

Uw fiets- en e-bikespecialist
FLORIS FIETSEN

 0598 - 853 367

9601 KD Hoogezand

 www.florisfietsen.nl

Meint Veningastraat 83

 service@florisfietsen.nl

INHOUD

Floris van Soldt

Floris van Soldt eigenaar Floris Fietsen ............................................ 3
Willem en Roelof Korthuis over hun e-bike.................................... 4

eigenaar Floris Fietsen

Floris Fietsen E-BIKE TOP 12 ..................................................................... 5

LEASE JE FIETS!

6

Onze haal- en brengservice..................................................................... 7
Medewerker aan het woord: Bart Guichelaar .............................. 7
Medewerker aan het woord: Collin de Vegt................................... 8

FLORIS ACCESSOIRES.................................................................. 9

FLORIS BAKFIETSEN

10

Medewerker aan het woord: Sophia van Soldt ............................11
Wie, wat en waarom: Qwic....................................................................... 12

FLORIS FIETSTASSEN.....................................................................

13

Even voorstellen: Trek en Multicycle.................................................. 14
Fietsverhuur en webshop.......................................................................... 15

IN DE WERKPLAATS

16

3 verrassende nieuwsitems van Floris Fietsen ............................ 17
Garantie en verzekering ........................................................................... 18
De 10 zekerheden van Floris Fietsen .................................................. 19
Ons team staat voor u klaar! .............................................................. 19
Bosch e-bike systemen............................................................................. 20

COLOFON

Dit magazine is een uitgave van Floris Fietsen
Foto’s, tekst en redactie: Floris Fietsen

Ontwerp, opmaak en druk: FOCUS reclame en marketing

www.focusopreclame.nl

DISCLAIMER: Dit is een uitgave van Floris Fietsen. Wij dragen op geen enkele wijze verantwoording voor (zet)fouten in dit magazine
met welke gevolgen of schade van dien ook. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gepubliceerd. © 2022

2

Leon, zoon van Flo
ris, is bijna klaar
met zijn opleidin
fietstechnicus en
g
komt dan het tea
m versterken.

Floris Fietsen in Hoogezand is de e-bike- & fietsspecialist voor Midden-Groningen. Sinds de oprichting in
2014 ontwikkelde het bedrijf zich tot een bloeiende rijwielzaak met een mooie klantenkring.
Eigenaar Floris van Soldt vertelt:
Familiebedrijf
“Floris Fietsen is een echt familiebedrijf, ook mijn
echtgenote Linda werkt in de zaak. Achter de schermen regelt onze dochter Sophia veel zaken. Zij
neemt de telefoon op, doet de administratie en
verzorgt onze marketing. Onze zoon Leon zit in het
examenjaar van de opleiding fietstechniek op het
Noorderpoort College, in zijn vrije tijd helpt hij in de
werkplaats. Onze collega’s Bart en Collin zijn geen
bloedverwanten. Als belangrijke steunpilaren horen
zij gevoelsmatig echter zeker bij ‘de familie’.”
Over fietsenmaker Floris
“Mij zit het sleutelen aan fietsen en bromfietsen van
jongs af in het bloed. Op de technische school
leerde ik het vak van fietsenmaker. Na mijn stageperiode bij verschillende fietsenzaken, werkte ik
acht jaar bij Van der Meulen Fietsen in Groningen
en twaalf jaar bij Halfords. Langzaam maar zeker
begon bij mij het ondernemersbloed te kriebelen.
In 2014 trok ik de stoute schoenen aan en opende ik
mijn eigen fietsenzaak Floris Fietsen in winkelcentrum

Martenshoek in Hoogezand. De zaak bloeide en na
drie jaar was ons pand te klein. Toen zijn we verhuisd
naar ons huidige onderkomen aan de Meint
Veningastraat in Hoogezand, met twee keer zo veel
vierkante meters. Hier kunnen wij onze onze prachtige
collectie fietsen van Trek, Qwic, Vogue, Kettler, Urban
Arrow, RIH, SuperSuper, Cortina, Burgers, Victoria,
Pegasus, Conway en driewielers van onder meer
PFAUTEC en Van Raam nog beter presenteren. In 2020
werden wij lid van de Duitse inkooporganisatie ZEG.”
De kracht van Floris Fietsen
“Als familiebedrijf staan wij dichtbij onze klanten.
Ons team volgt regelmatig bijscholing om op de
hoogte te blijven van de nieuwste technieken en
ontwikkelingen. Wij hebben kennis in huis van alle
merken fietsen, zodat wij elke fiets kunnen repareren,
ook als de klant die niet bij ons heeft gekocht. Wij
staan altijd open voor feedback van onze klanten.
Zo kunnen wij oplossingsgericht werken en een hoog
serviceniveau bieden. Iedereen mag altijd vrijblijvend
even binnenlopen, de koffie staat klaar!”
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Klanten vertellen over hun e-bike

WILLEM EN ROELOF KORTHUIS
Hoe kwamen jullie bij Floris Fietsen terecht?
Beiden: “Toen Floris Fietsen net begon - nog in het
pand aan de Sluiskade - kwamen wij wel eens
langs voor reparatie van onze oude fietsen.”
Wat voor fietsen hebben jullie nu?
Roelof: “Een Kalkhoff en een Koga heb ik nu.”
Willem: “Ik heb net een Kettler gekocht!”
Hoe bevallen deze fietsen?
Roelof: “Ik beleef er heel veel plezier aan, heb er
helemaal niks op aan te merken.”
Willem: “Mijn Kettler fietst als een zonnetje. Hij doet
het prima.”
Zijn dit jullie eerste elektrische fietsen?
Roelof: “Nee, dit is mijn vijfde e-bike. Wel is dit veruit
de beste van alle elektrische fietsen die ik tot nu toe
heb gekocht.”
Willem: “Dit is mijn vierde elektrische fiets. Het verschil met mijn vorige e-bikes is groot, die is verreweg
de beste tot nu toe.”
Wat vinden jullie de voordelen van een elektrische
fiets?
Beiden: “Je komt sneller op de plaats van bestemming en kunt langere afstanden fietsen. Ook als er
veel wind staat, kun je gewoon lekker fietsen zonder
dat dit al te veel moeite kost. Sinds wij een e-bike
hebben, pakken wij veel sneller de fiets. Gewoon,
omdat het een stuk makkelijker gaat.”

Waarvoor gebruiken jullie de fietsen?
Roelof: “Ik gebruik mijn fiets voor zowel korte als
langere afstanden. Samen mijn broer fiets ik overal
heen met de Kalkhoff. Dan belanden we ook weleens op een terrasje voor een korte pauze. Verder
gebruik ik mijn fiets dagelijks om van A naar B te
komen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen.”
Willem: “Ik hou ervan om lange afstanden te fietsen.
Dan zie je onderweg van alles. Ik fiets graag richting
Groningen, Gieten, Veendam en Winschoten. Dat
gaat prima met de Kettler.”
Wat vinden jullie van de service van Floris Fietsen?
Beiden: “Wij vinden de service van Floris Fietsen top.
Als wij onaangekondigd langskomen met de fiets
omdat we een probleem hebben, worden we direct
geholpen. En gaat het om een kleine reparatie, dan
doet Floris Fietsen dit meestal gelijk even tussendoor als er daarvoor ruimte is. Duurt een reparatie
wat langer, dan krijgen we een leenfiets mee. Dat
vinden we super. Bij Floris Fietsen nemen ze altijd de
tijd voor ons.”
Zouden jullie Floris Fietsen aanbevelen bij andere
mensen?
Beiden: “Jazeker: vanwege de goede service, prima
merken fietsen en de leuke medewerkers die altijd
voor iedereen klaar staan en met wie wij ook vaak
kunnen lachen!”

E-BIKE TOP 12

FLORIS FIETSEN
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Qwic MN7D+

2

Qwic MN7D+
• 65Nm Middenmotor
• Naafversnelling 7-speed
• Hydraudische schijfremmen
• Full colour LCD display
• Dames S,M,L,XL Heren L, XL
• kleuren: Maple sand,
Midnight blue, Khaki green

• 65Nm Middenmotor
• Naafversnelling 7-speed
• Hydraudische schijfremmen
• Full colour LCD display
• Dames s,m,l,xl
Heren L, XL
•k
 leuren: Maple sand,
Midnight blue, Khaki green
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Kettler TRAVELLER
E-GOLD 5 PLUS BELT FL

4

Kettler QUADRIGA P5
HD BENELUX BELT FL

6

Victoria e-TREKKING

8

• 50Nm middenmotor
• naafversnelling 7-speed
• Hydraudische vlegremmen
• Bosch Intuvia dysplay
• dames s, m, l, xl
Heren s, m, l, xl
• kleuren: blauw, grijs

9

Pegasus SALERO 7

Kettler QUADRIGA DUO CX SPEED
• Bosch performance line
• speed middenmotor
• traploze naafversnelling
Enviolo
• hydraulische schijfremmen
• Bosch koix display
• 1250Wh dubbele accu
• belt aandrijving
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TREK District+ 6
Lowstep

• 50Nm middenmotor
• naafversnelling 7-speed
• hydraulische schijfremmen
• bosch intuvia dysplay
• Dames s, m, l, xl
• kleuren: matte black,
Alpine Blue
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• Shimano rollerbrakes
• Shimano naafdynamo
•F
 raai en stijf damesframe
voor jarenlang fietsplezier
•V
 erende voorvork en
zadelpen
• Kleur: grjis
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PEGASUS SIENA E7
PLUS

• 50Nm middenmotor
• naafversnelling 7-speed
• Hydraudische vlegremmen
• Bosch Intuvia dysplay
• Dames s, m, l, xl
Heren s, m, l, xl
• kleuren: blauw, grijs

• 65Nm Middenmotor
• Naafversnelling 5-speed
• hydraudische schijfremmen
• Bosch Intuvia dysplay
• Dames s, m, l
• kleuren: Granite Glossy
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Qwic IMN7+
• 80Nm middenmotor
• Naafversnelling 7-speed
• Full colour LCD display
• Hydraudische schijfremmen
• Dames s, m, l ,xl Heren l, xl
• kleuren: Matte black, Maple
sand, Midnight blue

• 65Nm middenmotor
• Naafvernelling 5-speed
• Hydraudische schijfremmen
• Bosch Purion dysplay
• Dames s, m, l
•k
 leuren: Arrow grey shiny,Dark grey matt
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Qwic MN7D

12

Urban arrow Family
• 65Nm middenmotor
• Enviolo Cargo versneling
• hydraulische schijfremmen
• bosch Intuvia dysplay
• verkrijgbaar in 400Wh, 500Wh
• kleuren: Wit, Zwart

Qwic MA11 SPEED
• Bavang middenmotor 90Nm
• 11 naafversnellingen
• flatscreen display
• 735Wh accu
• kleur: oranje, zwart
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HAAL- EN
BRENGSERVICE
Kunt u uw fiets niet brengen? Geen probleem,
Floris Fietsen haalt uw fiets thuis op en brengt
deze ook weer terug!
Ook als u bij ons in de winkel bent geweest en een
mooie E-bike of gewone fiets hebt gekocht, komen
wij deze graag bij u thuis afleveren. Elke dinsdag
en vrijdag rijden wij met onze bus om de fietsen te
halen en te brengen.
Komen wij uw fiets dinsdag halen? Dan brengen wij
deze vrijdag alweer terug! Tussen 9:00 en 15:00 uur
is onze chauffeur onderweg. Wilt u een afspraak
maken om uw fiets op te laten halen voor bijvoorbeeld een servicebeurt of een lekke band, dan kunt
u bij ons een afspraak inplannen. Dit kan telefonisch
of via de mail.
Als uw woonplaats buiten onze aangegeven haalen brengzones valt, dan is er in overleg altijd iets te
regelen.

LEASE JE FIETS!

Bent u moeilijk ter been of bent u niet in de gelegenheid om bij ons in de winkel een fiets te testen? Dan
komen wij gewoon bij u thuis, voor een testrit! Wij
komen met een aantal fietsen, door u naar wens
vooraf uitgezocht. Laat het ons weten.

Aantrekkelijke zakelijke regelingen.
		
Bespaar op onderhoudskosten.
		
Goeie deal voor werkgever én werknemer.
		
Wij zijn aangesloten bij betrouwbare partijen.
		
Gespreide kosten (door een vast maandelijks bedrag).
Benieuwd naar onze leaseregeling? Bel of kom ’n keer langs

 Zone 1: Tot 10 km GRATIS
 Zone 2: 10 km tot 15 km: € 6,00
 Zone 3: 15 km tot 25 km: € 10,00
(kosten zijn voor halen en brengen)
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Fietsservic
e aan huis
+ fietsmon
Service be
teur
urten, acc
u’s uitleze
n

BART

Hallo,
‘Ik ben Bart Guichelaar, 21 jaar ik ben chef
werkplaats bij Floris Fietsen in Hoogezand.
Ik heb al ruim 6 jaar ervaring met het repareren en uitlezen van E-bikes en stadsfietsen.
Ik zorg ervoor dat uw fiets weer klaar staat
voor de vele kilometers die u er mee gaat
maken. Als u een fiets bij ons heeft gekocht,
dan zorg ik, samen met mijn collega’s, dat
uw nieuwe of tweedehands fiets klaar staat.
Wij kunnen ook accu’s uitlezen. Dit houdt in dat
we meten/testen hoeveel stroom er nog in de
accu zit en wat de actieradius nog ongeveer is.
En natuurlijk kunnen wij ook een beurt uitvoeren
aan uw fiets. U kunt kiezen uit drie verschillende
beurten: goed, beter en best.
Bij goed kijken wij naar de remmen, versnelling,
ketting en de verlichting.
Bij beter wordt er gekeken naar de remmen,
versnelling, ketting, verlichting, bouten/moeren,
speling van de wielen en het stuur en de
spaken spanning.
Bij best kijken wij naar de remmen, versnelling,
ketting, verlichting, bouten/moeren, speling
van de wielen/stuur en de spaken spanning.
Indien nodig worden de rem- en/of versnellingskabels vervangen, indien mogelijk worden
de remmen ontlucht en wordt de fiets ook
goed schoongemaakt.
Weet u nou niet wat het beste is voor uw fiets,
dan kunnen wij ook een apk aan uw fiets uitvoeren. Wij kijken wat er met de fiets aan de
hand is en maken een overzicht wat er moet
gebeuren en bellen u op voor de prijsopgave.
U mag zelf aangeven wat u wel of niet wilt
laten uitvoeren.
Heeft u vragen, belt of mailt u ons dan even of
kom even langs. Wat u het beste uitkomt.’
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FLORIS ACCESSOIRES
HELM

HELM

SPIEGEL

€34. 95

€99. 95

€24. 95

ABUS URBAN - I 3.0
• speciaal voor de e-bike
• reflectoren
• verschillende kleuren

PRIVATE SHOPPING BIJ FLORIS FIETSEN

ABUS SMOOTY 2.0

SIMSON spiegel excellent
anti-reflecterend

• kinderhelm
• sterke reflectoren
• verstelsysteem

• inklapbaar
• coating tegen fel licht van de zon
• universeel

FIETSHOUDER

REGENPAK

ZITJE

Komt u liever op een rustig moment naar onze winkel of wanneer het u uitkomt?
Maak dan een afspraak voor Private shopping.
Bel ons op 0598 - 853 367

vanaf

medewerker aan het woord

SERVICE HOOG IN HET VAANDEL
Hallo, ik ben Collin de Vegt, 30 jaar en ben woonachtig in Hoogezand. Inmiddels heb ik al ruim 14 jaar
ervaring in de inkoop, verkoop en reparaties van fietsen. Sinds juli 2021 ben ik werkzaam als manager
bij Floris Fietsen.
In de korte periode dat ik hier werkzaam ben, heb ik duidelijk
gemerkt dat service hier hoog in het vaandel staat. Een groot
onderdeel hiervan zijn natuurlijk de gratis servicebeurten die
meegeleverd worden bij verkochte fietsen, maar ook zeker
de haal- en brengservice. Mochten klanten niet in staat zijn
om hun eigen fietsen te brengen of weer op te halen, komen
wij langs met onze bus. U kunt bij ons vrijblijvend een proefrit
maken op welke fiets u ook maar wilt, om erachter te komen
welke het beste bij u past.
Daarnaast stellen we de fiets perfect af op uw lichaam,
waardoor u de juiste zithouding heeft en daardoor dus van
een extra stukje comfort geniet.
Graag verwelkom ik u in onze zaak. De koffie staat klaar en al
onze medewerkers zijn in staat u te adviseren en te ondersteunen bij de aanschaf of reparatie van uw fiets.’

COLLIN
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Graag tot ziens!

€59. 95

€29. 99
SKS COMPIT
• smartphone houder
• speciaal voor e-bike
• optimale stevigheid
• kantelbaar

€119. 99
Basil Hoga fietsregenpak

URBAN IKI

• unisex
• verschillende kleuren
• waterdicht
• reflecterend

• voor- en achterzitjes
• voor tot 15 kilo, achter tot 22 kilo
• verschillende kleuren
• verwisselbare kleursetjes

SMARTPHONE

€232. 85

DRAGER

€694. 00

BOSCH Smartphone HUB

YAHKIMA Justclick 2

• Bluetooth
• ook zonder telefoongebruik
• muziek, navigatie, communicatie, fitness
• display

• lichtgewicht
• twee fietsen
• kofferbak blijft bereikbaar
• drager en frameklemmen hebben een slot
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FLORIS BAKFIETSEN

medewerker aan het woord

PASSIE VOOR FIETSEN

Sinds ongeveer drie jaar werkt Sophia van Soldt bij Floris Fietsen, het bedrijf
van haar ouders Floris en Linda. Zij is moeder van twee kinderen, is 23 jaar en
woont in Hoogezand. Zij vertelt over haar passie voor haar werk en fietsen.
Diverse werkzaamheden
“Van administratie tot marketing op social media
en in kranten en van kleine reparaties tot klanten
adviseren bij de aankoop van een fiets, en alle

VOGUE CARRY 2

VOGUE CARRY 3

• Bavang middenmotor
• versnellingen Shimano
• 2 wielen
• 2 kleuren verkrijgbaar
• 468Wh accu

• Bavang middenmotor
• 7 versnellingen Shimano
• 3 wielen
• 2 kleuren verkrijgbaar
• 468Wh accu

dochter v

an Floris e

URBAN ARROW PERFORMANCE PLUS

URBAN ARROW ACTIVE PLUS

• Bosch performance plus middenmotor
• Enviolo versnelling
• Hydraulische remmen
• 3 kleuren verkrijgbaar
• 500Wh accu

• Bosch active plus middenmotor
• Enviolo versnelling
• Hydraulische remmen
• 3 kleuren verkrijgbaar
• 400Wh accu

URBAN ARROW CARGO

KETTLER CARGOLINE

• Bosch Performance CX Middenmotor
• Enviolo versnelling
• hydraulische remmen
• 2 kleuren verkrijgbaar
• 400Wh accu

• Bosch Cargo Line Cruise middenmotor
• Hydraulische remmen
• 12 versnellingen Shimano
• 2 kleuren verkrijgbaar
• 625Wh accu
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n Linda

SOPHIA

fietsgerelateerde artikelen. Als dochter van Floris en
Linda verricht ik zeer diverse werkzaamheden voor
Floris Fietsen.”
Familie
“Persoonlijk vind ik het erg leuk om als familie samen
te werken bij Floris Fietsen. Zo brengen wij als familie (groot-) ouders en (klein-) kinderen - veel tijd met
elkaar door. Samen met onze collega’s Bart en Collin
- die geen familie zijn, maar er wel helemaal bij horen vormen wij een sterk team.”

Vrijheid
“Zelf fiets ik momenteel op een Urban Arrow bakfiets.
Ik ben gek op mijn bakfiets, waarmee ik samen met de
kinderen heel wat kilometers maak. Van het Hoornsemeer tot het Slochterbos en het Sprookjeshof in Zuidlaren
en soms nog verder. Ik fiets overal heen op mijn bakfiets.
Dat is niet alleen hartstikke gezond, het geeft mij ook een
geweldig gevoel van vrijheid. Het kost geen brandstof, is
goed voor het milieu, het parkeren is gratis en tijdens het
fietsen geniet ik ook nog eens van de natuur om mij heen.
Voor wie dit ook wil ervaren, kom gauw eens langs bij Floris
Fietsen, ik help u graag!”
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FLORIS FIETSTASSEN

Duurzaamheid vormt de basis van onze innovatieve design e-bikes

WIE, WAT EN WAAROM QWIC

RUGTAS
Basil Ever-Green

De helft van alle autoritten is korter dan 7 km en ruim 80% is zelfs onder de 20 km. Dat is de ideale afstand
voor een e-bike! Mobiliteit is één van de belangrijkste behoeften in onze westerse samenleving. De
toenemende vraag naar mobiliteit veroorzaakt in en rondom de grote steden steeds meer verkeersproblemen en het vergroot de druk op het milieu. De milieueisen worden strenger en de fossiele brandstoffen schaars en duur. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van duurzaam, persoonlijk transport.

Onze E-Bikes
Performance & Power
De Performance e-bikes zijn zeer geschikt voor de
veeleisende, sportief ingestelde gebruiker en ideaal
voor woon-werkverkeer. Hiermee fiets je dagelijks
comfortabel in hoge snelheid naar het werk.
De QWIC performance e-bikes kenmerken zich door
de ongekend krachtige ondersteuning, hoogwaardige componenten en uitzonderlijke prestaties.
Binnen de serie is er de keuze uit een krachtige
middenmotor of efficiënte achtermotor. De motoren zijn te combineren met een ruime keuze aan
verschillende aandrijvingen.
Binnen de Performance Serie is er keuze tussen
speed pedelecs (45km/h) en de elektrische fietsen
tot 25 km/h.
“De ‘Performance RD11 Speed’ heeft een perfecte
wegligging, krachtige ondersteuning en schakelt
soepel. De remmen maken een gretige en veilige
indruk wat belangrijk is bij deze snelheden.”

AD Testpanel

Comfort E-bikes
Pure design e-bikes met klasse componenten:
Ontdek de Comfort e-bikes van QWIC!
De Premium e-bikes zijn de meest klassevolle
lifestyle fietsen uit QWICs assortiment. De volledige
Premium Serie bestaat uit drie verschillende
categorieën: Premium Q Serie, Premium i Serie en
de klassieke Premium Serie.

• 14-19 Liter
• HOOK ON systeem
• ook verkrijgbaar in dubbele fietstassen
• twee kleuren leverbaar

€69. 99

Binnen deze series van design e-bikes verschillen
de modellen onder andere van elkaar door de soort
middenmotor, aandrijving of het versnellingssysteem. Bij de Premium Serie staan design en
comfort voorop.

€64. 99

€59. 99

ENKELE FIETSTAS
Ortlieb Back roller plus
(pair)

Alle handgemaakte aluminium frames zijn uitvoerig
getest op kwaliteit, stijfheid en rijeigenschappen.
Dankzij het efficiënte elektrische systeem zijn de
QWIC Premium elektrische fietsen geschikt voor
zowel stedelijk gebruik als woon-werkverkeer.

€159. 95

• 36 t/m 50 Liter
• Waterproef
• HOOK ON systeem

ENKELE FIETSTAS
Basil Bohème fietsschoudertas
• 18 Liter
• HOOK ON systeem
• ook verkrijgbaar in dubbele fietstassen
• vier kleuren leverbaar

ENKELE FIETSTAS
Ortlieb Back-Roller
classic (pair)
• 36 t/m 50 Liter
• Waterproef
• HOOK ON systeem

€139. 95

€54. 99
DUBBELE FIETSTAS
Basil Go
• 32 Liter
• verkrijgbaar met MIK systeem
• twee kleuren leverbaar
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€109. 99

• 17 Liter
• Waterdicht
• HOOK ON systeem
• ook verkrijgbaar in dubbele fietstassen
• drie kleuren leverbaar

ENKELE FIETSTAS
Basil Navigator
Waterproof
• 25-31 Liter
• Waterproef
• HOOK ON systeem

RUGTAS
Basil SoHo
fietsrugzak Nordlicht

DUBBELE FIETSTAS
Basil Urban Dry
• 50 Liter
• verkrijgbaar met MIK systeem
• waterdicht
• twee kleuren leverbaar

€99. 99
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EVEN VOORSTELLEN

TREK
‘s Werelds beste fietsen komen enkel van ‘s werelds
beste fietsenfabrikant. Elke Trek wordt gebouwd
om de kwaliteit van jouw rit te verbeteren, en elk
model wordt ondersteund door onze traditie van
prestaties, duurzaamheid en precisieproductie. Zoek
jouw volgende fiets in ons complete aanbod strakke
e-bikes, hybride fietsen en stijlvolle stadsfietsen.

MULTICYCLE
Multicycle werd in 1977 opgericht in de Achterhoek.
In die tijd groeide de vraag naar recreatieve fietsen,
maar de gebruiksvriendelijkheid liet vaak nog te
wensen over. Multicycle speelde hierop in met
handgemaakte fietsen die comfort en kwaliteit
boden. Een doorbraak was het versnellingssysteem
met vrijloop in de crank, dat schakelen veel
eenvoudiger maakte dan met een conventionele
derailleur. Ook met andere innovaties trok Multicycle
vaak de aandacht, zoals hydraulische remmen en
de eerste accuverlichting.

FIETSEN VERHUUR

We hebben ook een webshop
Fiets huren bij Floris Fietsen is geen probleem. Zo zijn er normale fietsen, e-bikes, tandems en
Urban Arrow (bakfietsen) beschikbaar.
Onze klanten komen veelal van de omliggende hotels zoals: Hotel Faber in Hoogezand,
Van der Valk Hotel in Zuidbroek en Van der Valk Hotel in Westerbroek.
Naast het lenen van een fiets zijn er nog tal van extra opties die u erbij kunt kiezen zoals:
Kinderzitje voor/achter, helm en verschillende verzekeringen!
Ook is het mogelijk om de geleende fiets te laten bezorgen en/of op te laten halen.
Reserveer eenvoudig via onze site of bel ons even!
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IN DE WERKPLAATS VAN FLORIS
FIETSEN IS HET EEN KOMEN EN
GAAN VAN FIETSEN

VERRASSENDE NIEUWSITEMS
VAN FLORIS FIETSEN
ORTLIEB FIETSTASSEN
FIETSTASSEN IN WATERPROOF-KWALITEIT
Sinds het prille begin van ORTLIEB houdt het thema “Hoe produceert en
verbetert men een betrouwbaar waterdichte fietstas?“ ons voortdurend
bezig. Met veel uitvindersgeest, het gebruik van hoogwaardige materialen
en geavanceerde techniek zijn wij vandaag de dag marktleider op dit
gebied.
In vergelijking met ieder geplakt of genaaid product zijn onze fietstassen
dankzij een speciaal lasproces met een hoge frequentie superieur. Dat
geldt voor iedere frametas, voorwieltas of Trunk-Bag.
Bovendien verlenen wij altijd vijf jaar garantie!

ENVIOLO TRAPLOZE VERSNELLING
WANNEER KIES JE VOOR EEN ENVIOLO VERSNELLING?
De werkplaats is het kloppend hart van Floris Fietsen. Hier is het elke dag een komen en gaan van fietsen
van alle merken. De monteurs houden zich bezig met het afmonteren van nieuwe fietsen en onderhoud
en reparatie van fietsen, e-bikes, driewielers en rollators. Kleine reparaties zijn in veel gevallen ‘klaar
terwijl u wacht’.
Diagnose e-bike
Bij reparatie van e-bikes is de diagnose stellen een
vak apart. Erachter komen wat het probleem is,
vergt veel vakmanschap op het gebied van elektrische aandrijving. Problemen die ogenschijnlijk op
elkaar lijken, kunnen veel verschillende oorzaken
hebben, bijvoorbeeld een kabelbreuk, defect in het
display of een accu die aan vervanging toe is. “Wij
hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van
e-bikes en kunnen alle gangbare merken elektrische fietsen uitlezen”, vertelt Floris van Soldt van
Floris Fietsen. “Met het resultaat van onze diagnose
nemen wij contact op met de klant. Daarbij geven
wij een prijsopgave, zodat de klant nooit achteraf
voor vervelende verrassingen komt te staan.
Onderdelen op voorraad
“In ons prima uitgeruste magazijn hebben wij veel
gangbare onderdelen op voorraad. Zo hoeven onze
klanten in veel gevallen niet lang te wachten op de
reparatie. En duurt een reparatie toch wat langer,
dan mag de klant kosteloos gebruikmaken van een
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leenfiets. Zodra de eigen fiets weer klaar is, laten wij
dat weten aan de klant.”
Onderhoudsbeurten
Voor onderhoudsbeurten aan alle merken fietsen
en e-bikes kunnen klanten van Floris Fietsen kiezen
uit drie varianten: goed, beter of best. Zo kan de
klant zelf kiezen wat het beste past. In overleg
maakt de monteur een plan van aanpak met een
berekening van de bijbehorende kosten. En komen
er tijdens onderhoud of reparatie extra gebreken
aan het licht, dan neemt Floris Fietsen altijd contact
op om de eventuele extra kosten te bespreken.
Reparatie van alle merken
Floris Fietsen repareert alle merken fietsen. Het maakt
niet uit of de fiets bij Floris Fietsen is aangeschaft.
Wel benadrukt Floris van Soldt dat voor reparaties
een afspraak moet worden gemaakt: “Het is druk in
onze werkplaats en onze monteurs nemen de tijd
om elke reparatie zorgvuldig uit te voeren. Want
kwaliteit staat voorop.”

Het werkt perfect samen met een gates riemaandrijving (belt drive) en
ook de steeds sterker wordende Bosch middenmotoren. Je kiest voor een
handmatig systeem als je met de e-bike woon-werk verkeer rijdt, omdat je
dan te maken hebt met weinig slijtage, laagdrempelig onderhoud en een hoge
betrouwbaarheid. Wanneer je veel recreatief fietst, kan het automatic systeem
de juiste keuze zijn voor jou. Vooral in heuvelgebieden is dit echt een aanrader,
doordat het systeem het schakelen van de fietser ontzorgt. Tot slot is het systeem perfect voor mensen die
artrose of reuma hebben en hierdoor dus moeite hebben met het draaien van het versnellingssysteem.

RIEM (BELT AANDRIJVING)
DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN!
Misschien wel het grootste voordeel van de riemaandrijving is het onderhoud. De riemaandrijving is onderhoudsarm. Bijvoorbeeld het smeren; dat is niet meer
nodig. Er zitten namelijk geen rollertjes en lagertjes in de
riemaandrijving. Je fietst gewoon lekker door de plassen
en de modder als je dat wilt, zonder dat je zorgen hebt
over de lagertjes die gesmeerd moeten blijven. En omdat
je niet smeert, krijg je ook geen vet en smeer op je kleding
en handen.
Een ander voordeel is dat je veel minder vaak hoeft te spannen. Er is nauwelijks rek op de riemaandrijving.
En minder rek betekent een extra lange levensduur, tot wel dubbel ten opzichte van een ketting! Nog
een voordeel; de riem is stil. Er zijn geen bijgeluiden, geen rammelende ketting in de kettingkast en geen
geknars omdat je niet hebt gesmeerd.
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1

DE 10 ZEKERHEDEN VAN
FLORIS FIETSEN
 Deskundig en eerlijk advies in het enorme aanbod aan fietsen.
 Uw nieuwe fiets is 100% rijklaar afgeleverd! Hierbij wordt de fiets volledig op
uw maat afgesteld en geven we uitleg en tips over het gebruik van de fiets.

3

GARANTIE EN VERZEKERING
Of het nu gaat om een nieuwe e-bike, een tweedehands e-bike of om onderhoud en
reparatie van uw elektrische fiets, het BOVAG-keurmerk staat voor betrouwbaarheid,
kwaliteit en uitstekende service. Maar het staat ook voor BOVAG Garantie.

5
7

Kiezen voor een BOVAG-fietsexpert is dus kiezen voor zekerheid. Alle fietsenwinkels die
aangesloten zijn bij BOVAG moeten voldoen aan strenge eisen.

De ANWB fietsverzekering is betaalbaar en als je al ANWB lid bent, kun je zelfs van extra korting genieten. Daarnaast is de ANWB fietsverzekering niet alleen geschikt voor nieuwe fietsen, maar ook voor
tweedehands fietsen.
Tot slot kun je met de ANWB fietsverzekering genieten van extra service, zoals de Wegenwacht Fietsservice.
Op deze manier hoef je nooit meer een afspraak te missen door een lekke band en word je uit het slechtste
weer gered met je kapotte ketting. Al met al is de ANWB fietsverzekering een betaalbare verzekering die
veel service verleent
en een uitgebreid pakket aan opties aan haar klanten aanbiedt. Een aanrader voor mensen die veel
waarde hechten aan hun fiets en verzekerd willen zijn van veilig en soepel fietsverkeer.

 Uw huidige (elektrische) fiets gunstig inruilen.
 Zadel omruilgarantie.

4

 Aantrekkelijke korting op (toekomstige) onderhoudsbeurten.

6

 Gratis servicebeurt na 500 km.

 Quickservice! Kleine reparaties altijd klaar terwijl u wacht!
 Gratis haal- en brengservice binnen een straal van 10 km.

9

2

8

 Gratis leenfiets bij onderhoud en reparatie.
 Bij garantie en/of fietsverzekering zijn wij altijd uw aanspreekpunt als bemiddelaar.
Dit snel en goed regelen is onze zorg.
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ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

100% dochter
van de

Fietstochten voor uw plezier of woon-werkverkeer: uw fiets brengt u waar u heen wilt en wanneer u dat
wilt. Vrijheid verzekerd!
Helaas is schade of diefstal van uw fiets niet altijd te voorkomen. In dat geval
wilt u graag snel en goed geholpen worden. Dat kan met de Fietsverzekering
van ENRA. Zij zorgen dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent.
Zo verzekert u zich van onbezorgd fietsplezier.
Met de ENRA Fietsverzekering verzekert u uw nieuwe of gebruikte fiets. Ook accessoires zijn eenvoudig mee
te verzekeren en uw fiets is wereldwijd verzekerd. Uw nieuwe of gebruikte fiets verzekert u rechtstreeks via ons.
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E-BIKE SYSTEMEN
Drive Units
Active line
Harmonisch gedoseerde ondersteuning. Maximaal draaimoment
van 40 Nm voor een harmonische
acceleratie.
Active line plus
Perfect gedoseerde ondersteuning
voor meer mobiliteit in het dagelijks
leven. Een maximaal draaimoment
van 50 Nm zorgt voor een harmonieus
en dynamische acceleratie.
Performance line
Dynamisch, ideaal voor lange
sportieve ritten. Maakt sportieve
acceleratie goed mogelijk. Een hoge
trapfrequentie tot maximaal 65 Nm.
Performance line CX
Optimale effectiviteit voor motor en
transmissie om lange, steile hellingen
te bedwingen. 85 Nm maximaal
draaimoment voor krachtige
acceleratie en een compacte
constructie.

Displays
Purion
Klein en overzichtelijk. Minimalistische
boordcomputer. Tijdens het rijden
krijg je met een klik van de duim alle
belangrijke informatie en houd je
beide handen aan het stuur.
Kiox
Kleine display, grootse prestatie.
Voor sportief ingestelde fietsers. Het
kleurendisplay toont je alle rijgegevens. Via Bluetooth kun je verbinding
maken met een optionele borstband.
Altijd op het juiste spoor: de nieuwe
navigatiefunctie van de Kiox.
Intuvia
Is bij alle lichtomstandigheden
perfect leesbaar en makkelijk te
bedienen. Dankzij de afzonderlijke
bedieningseenheid blijven je handen
veilig aan het stuur. Met de Intuvia
heb je alle rijgegevens altijd goed
voor ogen.
Cobi
Verbind je fiets door je eigen smartphone met je digitale wereld. De
intelligente smartphonecockpit. Het
COMBI.Bike-systeem maakt van je
E-bike een volledig verbonden smartbike: of het nu gaat om navigatie,
fitnesstracking, muziek streamen of
bellen met een bluetooth hoofdtelefoon.
Bosch Nyon touchscreen
Met de Bosch Nyon kan de volledig
verbonden E-bike belevenis beginnen. Via een App is Nyon verbonden
met je smartphone en wisselt deze
gegevens over routes en activiteiten uit. Het gemakkelijk bedienbare
touch-screen kleurendisplay ondersteunt je als intelligente wegwijzer
bij het verkennen van onbekende
gebieden en met fitnessgegevens als
persoonlijke trainer. Of het nu gaat
om lange tochten of korte dagelijkse
ritjes: met het robuuste en uitstekend
leesbare display ben je optimaal
uitgerust voor alle uitdagingen.
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