
 

QWIC.nl 

PERSBERICHT | Amsterdam, 3 augustus 2021 

QWIC Dealershow 2022 staat voor de deur 

 

De QWIC Dealershow 2022 komt eraan. Tijdens dit jaarlijkse evenement toont QWIC met trots de 

vernieuwde collectie en maken QWIC dealers nader kennis met de nieuwe e-bike segmenten van 

QWIC.  

De QWIC Dealershows in september en oktober zijn hét moment waarop QWIC de e-bike 

vernieuwingen binnen de vernieuwde collectie aan haar dealers presenteert. Van nieuwe kleuren, 

componenten tot de nieuwe indeling van het QWIC portfolio aan de hand van vier segmenten.  

Dealershows 2022 Nederland & België 

Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de vernieuwde collectie? Bezoek dan een van de 

dealershows in Nederland of België: 

Nederland  

QWIC Experience center, Ouderkerkerlaan 150, Amstelveen 

26 september 2021 (zondag) 10.00 – 17.00 uur 

27 september 2021 (maandag) 10.00 – 17.00 uur 

10 oktober 2021 (zondag) 10.00 – 17.00 uur 

11 oktober 2021 (maandag) 10.00 – 20.00 uur 

Aanmelden voor een tijdslot op de gewenste dag kan via QWIC I Dealershow Nederland 2022 

https://www.qwic.nl/dealer-show-2022/
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België 

Brouwerij Palm, Steenhuffeldorp 3, 1840 Steenhuffel 

5 september 2021 (zondag) 10.00 – 17.00 uur 

6 september 2021 (maandag) 10.00 – 20.00 uur 

12 september 2021 (zondag) 10.00 – 17.00 uur 

13 september 2021 (maandag)  10.00 – 20.00 uur 

Aanmelden voor een tijdslot op de gewenste dag kan via QWIC | Dealershow België 2022 

Roadshow 2022 Duitsland 

In Duitsland organiseert QWIC een Roadshow voor de Duitse QWIC dealers. Van 29 augustus t/m 26 

september 2021 zijn er QWIC dealershows in Münster, Bispingen, Potsdam en Frankfurt am Main.  

Meer informatie: QWIC | Roadshow Duitsland 2022 

Covid-19 maatregelen 

Tijdens de Dealershows en Roadshow 2022 zijn diverse Covid-19 maatregelen getroffen voor de 

veiligheid van de bezoekers. Zo ontvangen we onze dealers op afspraak om de drukte te verdelen en 

zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.  

 

 

Over QWIC  

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

Duitsland en Oostenrijk. 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 e-bike prijzen die QWIC recent heeft gewonnen, 

zoals de AD Fietstest 2021 en internationaal erkende designprijzen als de iF DESIGN AWARDS 2020 

en de prestigieuze Red Dot Design Award.  

www.qwic.nl 

 

 

Contact voor redactie 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Janne van den Tweel  |  Marketing QWIC  | +31 (0)6 44 900 569| jvandentweel@qwic.nl  

 

http://www.qwic.nl/dealershow-belgie/
http://www.qwic.de/dealer-roadshow-2022
http://www.qwic.nl/

