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Wat verkopen jullie / wat doen jul-
lie?:
We runnen bijna twintig jaar fietsenwinkel ‘De 
Fietser’ nabij het centrum van Opwijk.
We bieden alle soorten fietsen en fietstoe-
behoren aan. We doen fietsherstellingen en 
de naservice. We hebben een meetcentrum 
waarbij we fietsers de juiste maat en zitpositie 
aanmeten.

Aantal werknemers: 1
Niels werkt reeds meer dan tien jaar in onze 
zaak.
Hij is ondermeer specialist in de montage en 
service van elektrische fietsen.

Voornaamste troeven:
We hebben een grote moderne zaak met veel 
keuze, ruime parkeergelegenheid en een eta-
lage van wel 50 meter.
We doen herstellingen van scholierenfietsen 
tijdens schooluren
Bij aankoop van een fiets doen we voor alle 

types fietsen een gratis opmeting voor de juis-
te maat en zitpositie.
Onze zaak is gekend voor de degelijke mon-
tage en naservice voor iedere gekochte fiets.
Samen met onze technieker Niels, herstellen 
we zelf de fiets vanuit onze jarenlange erva-
ring en bijscholing.
We zijn zelf verwoede fietsers en kunnen 
onze klanten met raad en daad bijstaan.

Wat is mijn motivatie om onder-
nemer te zijn / wat spreekt me in 
mijn job aan?
‘De Fietser’ is ontstaan uit onze eigen fietshob-
by.
We fietsten zelf in heel wat landen en deden 
wedstrijden en tochten over de hele wereld.
Graag willen we onze ervaringen en vakkennis 
delen met de klanten zodat we hen heel veel 
fietsplezier kunnen bezorgen met een fiets 
van ‘De Fietser’

Hoe zie ik de toekomst op econo-
misch vlak tegemoet?
Ondanks de internethype ondervinden we 
dat mensen ervoor kiezen bij ons een fiets 
te kopen omdat we persoonlijk advies geven, 
hen de juiste positie kunnen aanmeten, een 
vakkundige montage doen en de naservice 
bieden.

Dit zijn zaken welke internetaanbieders onvol-
doende kunnen bieden.

Welke plannen wil je als bedrijfs-
leider realiseren op korte termijn?
We willen onze klanten blijvend fietsplezier 
bieden.

Op lange termijn?
De Fietser is ondertussen meermaals uitge-
breid en we zijn de grootste fietsenwinkel in 
de regio.
Belangrijk is dat we verder kunnen werken 
om onze klanten een optimale fietsbeleving 
te bieden.

Droomjob:
We hebben van onze hobby ons beroep ge-
maakt.

Eventuele hobby’s:
We zijn zelf verwoede fietsers. Isabelle is actief 
lid bij damesfietsclub Feels, en rijdt zowel met 
de racefiets als met de mountainbike.
Wim is een fervent fietser en rijdt wedstrijden 
met de mountainbike en racefiets in binnen- 
en buitenland.Hij behaalt mooie resultaten in 
meerdaagse en marathonwedstrijden. 
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