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QWIC opent showroom voor consumenten in 
Amstelveen 
E-bike producent QWIC heeft de deuren van haar gloednieuwe showroom in Amstelveen geopend. 

In de showroom kunnen consumenten de gehele collectie QWIC e-bikes bekijken en een proefrit 

maken op de diverse modellen. Daarnaast staat het team van e-bike specialisten klaar voor 

deskundig advies.  

QWIC opent de showroom van circa 750 m2 om haar dealers te ondersteunen. “Voor onze QWIC-

dealers is het op dit moment soms lastig om klanten te ontvangen in de winkel. Daarvoor bieden wij 

deze mogelijkheid in onze showroom, waar de gehele collectie aanwezig is. Eventuele verkoop blijft 

via de dealer lopen, dat is namelijk het vertrouwde servicepunt in de buurt.”, aldus Dirk-Jan 

Hilboesen, Head of Marketing & Sales bij QWIC. 

QWIC Showroom 

De showroom is gelegen aan de Ouderkerkerlaan 150 in Amstelveen en is geopend op doordeweekse 

dagen van 09.00 tot 17.00 uur (m.u.v. feestdagen). Consumenten zijn hier welkom, ook zonder 

afspraak. Parkeren is gratis. In de showroom zijn diverse maatregelen getroffen om het bezoek zowel 

voor de bezoeker als de medewerkers veilig te laten verlopen. Zo wordt 1,5 meter afstand gehouden, 

zijn groepen niet toegestaan en mogen er maximaal 10 klanten tegelijkertijd in de showroom zijn.  

Gratis vakkundig advies op afstand en thuisbezorgservice 

Consumenten die liever online oriënteren en op afstand worden geadviseerd, helpt QWIC via de 

website en per telefoon. Zij krijgen 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.      

 

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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Contact voor redactie 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande persoon. 

Marie Vande Kerkhof  |  Marketing QWIC  | +31 (0)20 6306542  | marketing@qwic.nl | www.qwic.nl 

 


