
Natuurlijk begrijpt Wielaard dat u dan  
moet kunnen rekenen op uw fiets, of  
deze nu ingezet wordt voor woon- 
werkverkeer, vakantie of een aange-
naam ritje door het Bentwoud. 

Wielaard Fietsen, sinds 1937 
Het is daarom goed om te weten dat 
u kunt vertrouwen op een bedrijf met 

82 jaar ervaring op het gebied van 
tweewielers. 
Dankzij die ervaring krijgt u bij Wie-
laard altijd het beste onderhoud en 
het juiste advies als het om fietsen 
gaat.

Kom gezellig langs voor 
de lekkerste koffie!

9,0

Bent u op zoek naar een E-bike?

Wij hebben een grote collectie staan van o.a.
• Gazelle   • Union   • Sensa   • Bsp

Bij ons krijgt u alle tijd om te testen! 

 Probeer de e-Bike een hele dag.
 Lekker buiten, in uw omgeving.
 Kies uw eigen route.
 En niet vergeten…een koffiestop!

Wielaard Fietsen
Dorpstraat 24-28
2742 AJ Waddinxveen

0182 - 612 009
info@wielaardfietsen.nl
www.wielaardfietsen.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 08:30 – 18:00 uur
Zaterdag 08.30 – 16.00 uur
Donderdagavond koopavond van 19.00 -21.00 uur

klanten vertellen

De Union E-Fast

Bij Wielaard houden we van fietsen. Autorijden is praktisch, wandelen is 
leuk, maar nergens geniet u meer van de wereld als op de fiets. Fietsen 
is bovendien schoon, gezond en een uitstekende manier om alle drukte 
even te laten voor wat het is, terwijl de meest prachtige Nederlandse 
landschappen zich voor u openbaren. Alsof het weer de eerste keer is.

De Fietswinkel voor iedereen
Winnaar van de ondernemersprijs 2019 

Nieuw bij ons: de Vogue E-bike Bakfiets!

met BAFANG motor

€ 1.999,00

Een fijne E-bike is zowel stijlvol en 
soepel, als betrouwbaar.

Fietstochten  worden moeiteloos door de Shimano 7-versnellingsnaaf en 
krachtige Bosch-middenmotor. De Union E-Fast strijkt elke hobbel glad 
dankzij de soepele voorvorkvering. Met de hydraulische remmen sta je 
zonder al te veel inspanning 
binnen no-time stil. De 
Bosch-middenmotor van de 
Union E-Fast voor dames 
verzekert je in ieder geval 
van een steuntje in de rug. 
Wat je dag ook brengt.

Graag tot snel voor uw testdag!
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Wielaard Fietsen
Dorpstraat 24-28
2742 AJ Waddinxveen

0182 - 612 009
info@wielaardfietsen.nl
www.wielaardfietsen.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 08:30 – 18:00 uur
Zaterdag 08.30 – 16.00 uur
Donderdagavond koopavond van 19.00 -21.00 uur

Wielaard Fietsen beschikt over een moderne werkplaats. In onze werkplaats 
worden alle merken nieuwe en gebruikte fietsen en E-bikes vakkundig gere-
pareerd. In ons team heeft iedere monteur een eigen specialiteit.
Uiteraard volgen onze monteurs moderne trainingen om hun kennis up-to-
date te houden. Voor een afspraak of vragen omtrent de reparatie van uw 
fiets kunt u ons bellen of mailen. Wij helpen u graag!

In onze werkplaats kunt u terecht voor:
✔ Onderhoud en reparaties van alle merken 
✔ Fietsbanden snelservice
✔ Gratis haal- en brengservice*
✔ Reparaties aan rollator en/of rolstoel
✔ Online uw reparatie inplannen
✔ 3 maanden BOVAG garantie op elke reparatie
*alleen in Waddinxveen en Boskoop

Onze werkplaats  

Gazelle Orange C7+ 2020

Met de Mova Next Vision LED heeft men de lichtste, meest compacte, ook voor 
E-bikes geschikte, fietsendrager ontwikkeld die bovendien voorzien is van volle-
dige LED verlichting. Vaak kiezen mensen voor LED verlichting op basis van de 
moderne en fraaie vormgeving. Juist voor deze vormgeving heeft de Mova Next 
Vision een Red Dot Award gewonnen, een hoog gewaardeerde designprijs.

Mova Next Vision fietsendrager   

✔ Weegt slechts 12.5kg

✔ Is geschikt tot 60kg draagkracht

✔ Nederlands product

✔ Inklapbaar

✔ Is er ook kantelbaar

✔  Past zonder hulpstukken op bijna 
alle trekhaken

✔ Zeer gebruiksvriendelijk

Willex 
tas dubbel

van € 39,95

NU
€ 24,95

€ 429,
00

dames en heren, 
in diverse 
kleuren

* De actieprijzen zijn geldig t/m 31-12-2020. Schrijf- en zetfouten voorbehouden.

Sensa Cintura Rohloff

Sensa Cintura met Alfine 8
€ 1.299,00

€ 2.999,00

Wij komen ook bij u thuis om deze 
mooie drager te demonstreren!

VOOR

€ 739, 00 *

van € 849,00
€ 1.159, 00 *

€ 2.689,00 *


