
Wij zijn supertrots!

De Fietsenwinkel Zijtaart 
Tweewielerwinkel van het 
Jaar 2018
De stemmen van de verkiezing Tweewieler-

winkel van het Jaar 2018 zijn geteld! Vanuit de 

klantbeoordelingen is een ranking gemaakt 

naar gemeentewinnaars. In de gemeente Mei-

erijstad is De Fietsenwinkel Zijtaart de absolu-

te winnaar geworden! 

Net als alle andere deelnemers is De Fietsenwin-

kel Zijtaart door een vakjury bezocht (onder meer 

voor een gesprek met de ondernemer), er is een 

fi nanciële bedrijfsvergelijking gemaakt en de win-

kels kregen bezoek van een Mystery Shopper die 

rapport uit heeft gebracht. Op basis van al deze 

facetten is de uiteindelijke Tweewielerwinkel 

van het Jaar 2018 gekozen. Afgelopen zondag 

4 maart zijn tijdens Bike Motion de winnaars 

bekendgemaakt.

Over De Fietsenwinkel Zijtaart

De Fietsenwinkel Zijtaart – die alweer 26 jaar 

bestaat - won deze titel vorig jaar ook al in de ge-

meente Veghel. Nu de titel ook in Meierijstad is 

behaald, maakt dat de zaak extra trots! Het voelt 

als een bekroning op al het werk. 

De sterke punten van De Fietsenwinkel Zijtaart:

- expert in elektrische fi etsen.

-  dealer van Sparta, Batavus, Loekie, en Van Raam 

(fi etsen op maat).  

-  Stukken? Bel ons en we komen uw fi ets ruilen 

voor een leenfi ets!

- Fietsen voor kinderen en volwassenen.

- Persoonlijke afspraak mogelijk. 

- De koffi  e en thee staan altijd klaar.

-  Verhuur (elektrische) fi etsen, ook tandems voor 

bedrijfs- of familie-uitjes

E-bike van het Jaar 2018!!!
De E-bike van het Jaar 2018 is dit jaar de Sparta R5Te LTD. De motor van deze 
elektrische toerfi ets heeft maar liefst vijf versnellingen die zijn geïntegreerd in 
het achterwiel. Daarnaast heeft de prijswinnaar hydraulische schijfremmen en 
een rubberen riem in plaats van een ketting. In het frame van de fi ets is een half 
geïntegreerde uitneembare accu gebouwd. Deze accu is in het midden geplaatst, 
waardoor er betere balans is. Het design van de e-bike is opvallend. Ga maar eens 
een kijkje nemen bij De Fietsenwinkel Zijtaart. Zij kunnen u er nog meer over 

vertellen!

PAASSHOW 
TWEEDE PAASDAG 10.00 tot 16.00 uur

De FietsenWinkel Zijtaart
Ceciliastraat 1
5465 RZ Zijtaart

Telefoon:
0413 - 35 22 03

info@defi etsenwinkelzijtaart.nl
www.defi etsenwinkelzijtaart.nl

OPENINGSTIJDEN: di. t/m vr.: 13.00 – 21.00 uur 
Zat.: 09.00 – 17.00 uur • Zo. en ma. GeslotenWij zijn supertrots!
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De Fietsenwinkel Zijtaart Tweewielerwinkel van het 
jaar 2017, 2018 en 2019 in de gemeente Meierijstad.

Wij zijn 

supertrots!

3
JAAR

Ceciliastraat 1, Zijtaart
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Wij zijn 
supertrots!

Tweewielerwinkel 
van het jaar, 

ook in 2019 
in de gemeente Meierijstad

OPENINGSTIJDEN:

di. t/m vr.: 13.00-21.00 uur

za.: 09.00-17.00 uur 

zo. en ma.: gesloten

3
JAAR

De FietsenWinkel Zijtaart
Ceciliastraat 1
5465 RZ Zijtaart

Sta je met stukken? 

Je hoeft maar te bellen 
en wij helpen je graag 
direct weer op weg!

Ceciliastraat 1
5465 RZ Zijtaart

T. 0413 - 352 203
E. info@defi etsenwinkelzijtaart.nl

Met de Actieradius Actie van Batavus kom je 
verder. Je krijgt tijdelijk bij aanschaf van de

 geselecteerde actiemodellen 
gratis een grotere accu met voordeel 

tot wel € 200,-!

De actie loopt tot en met 31 mei, vraag naar de actievoorwaarden.

2E PAASDAG OPEN 
van 10.00 tot 16.00 uur
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Wij zijn op zoek naar 
Dé “GOUDEN”  fietsenmaker 
bel of mail voor meer informatie. 
Fietsverhuur van - tandems - (electrische) fietsen - steppen

Sta je met stukken?

Je hoeft maar te bellen en we helpen 
je graag weer op weg


