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QWIC e-bike gratis thuisbezorgd door lokale 
vakhandel 
QWIC en haar landelijke netwerk van lokale dealers bieden consumenten de mogelijkheid om een 

e-bike online te bestellen en deze gratis en rijklaar thuis te laten bezorgen. Met een dealernetwerk 

van 550 erkende QWIC dealers wordt de e-bike gratis thuisbezorgd, met de vertrouwde en 

professionele service van de lokale dealer.  

QWIC springt hiermee in op het veranderende consumentengedrag in deze bijzondere tijd. “We zien 

dat veel mensen niet naar een fietsenwinkel kunnen of willen gaan, maar wel graag in het voorjaar 

een nieuwe fiets willen aanschaffen. We helpen hen hier graag bij. Samen met onze dealers bieden 

we de vertrouwde en professionele service van QWIC, persoonlijk bij de consument thuis.”, aldus Taco 

Anema, CEO van QWIC. 

Persoonlijk en vakkundig advies 

Door het coronavirus is de fietsenwinkel nu minder de plaats waar consumenten zich oriënteren op 

een nieuwe e-bike. Dit gebeurt meer dan ooit online. Daarom helpt QWIC consumenten actief bij het 

oriënteren en het maken van de juiste keuze. Per telefoon krijgen zij gratis persoonlijk en vakkundig 

advies van een QWIC e-bike expert om de e-bike te kiezen die het beste bij hen past. De e-bike kan 

vervolgens gemakkelijk online besteld worden en samen met het landelijke netwerk van lokale 

dealers ontzorgt, QWIC de consument met een gratis rijklaarmaak- en thuisbezorgservice.      

Meer informatie en veelgestelde vragen staan op www.qwic.nl/e-bike-thuisbezorgd en www.qwic.nl.  

 

Over QWIC | Dutch Design E-bikes   

QWIC is een snelgroeiende fabrikant van premium design e-bikes. De producent is actief in Nederland, 

België en Duitsland. Recentelijk won QWIC de tweede plek van de FD Gazellen (regio West). 

Het is de ambitie van QWIC om de huidige mobiliteitsproblemen en milieuvervuiling te reduceren door 

het ontwikkelen van innovatieve elektrische fietsen. Met een modern design en het gebruik van de 

beste componenten tilt QWIC ieder jaar haar elektrische fietsen naar een hoger niveau. Dit bewijzen 

de vele internationale e-bike prijzen die QWIC recent heeft gewonnen. Zo is de Premium MN8 door 

zowel het Algemeen Dagblad als de ANWB in 2019 bekroond. Binnen de Performance Serie ontvingen 

de MD11 en MA11 Speed de onderscheiding ‘Kooptip 2019’ van ElektroRad, het Duitse equivalent van 

de ANWB. De Premium Q is in 2020 bekroond met twee iF DESIGN AWARDS 2020 en de prestigieuze 

Red Dot Design Award. 
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Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande persoon. 
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