
Waarom wordt juist nu gekozen om de prijsverhoging door te voeren en niet eerder?  
QWIC heeft zo lang mogelijk gewacht met het verhogen van de prijzen om te kijken of wij de 
kostprijsverhogingen zelf konden opvangen. Helaas is dit niet langer het geval en dwingt de 
situatie op de wereldmarkt ons nu tot actie. 
 
De nieuw gelanceerde modellen worden ook in prijs aangepast 
Het klopt dat ook de zojuist gelanceerde Automatic fietsen in prijs aangepast worden. De 
introductie van deze fiets en de oplopende prijsverhogingen van toeleveranciers vielen exact 
samen. Huidige orders geplaatst voor 28 februari 2022 blijven in het systeem tegen de 
adviesverkoopprijs zoals gemeld tijdens de introductie. 
 
Is dit de laatste prijsverhoging van het jaar? 
Met de huidige verhoging verwachten we ook eventuele tegenvallers in de rest van het 
seizoen te kunnen opvangen. 
 
Ik heb een order geplaatst die nog niet geleverd is, wordt deze nu in prijs verhoogd? 

- Alle pre-orders die geplaatst zijn voor 28 februari 2022 met een gewenste leverdatum 
voor 1 juli 2022 worden volgens de oude condities uitgeleverd.  
 

- Nieuwe orders geplaatst en geleverd tussen 28 februari 2022 en 31 maart 2022 
worden gefactureerd volgens de oude adviesprijzen. Dit is enkel mogelijk op reeds 
beschikbare modellen. 
 

- Vanaf 31 maart gelden op alle nieuwe orders en leveringen de nieuwe 
adviesverkoopprijzen, tenzij deze reeds geplaatst zijn voor 28 februari 2022.  

 
- Alle orders die geleverd worden na 30 juni 2022 worden geleverd volgens de nieuwe 

prijzen, dit geldt zowel voor fietsen afkomstig uit uw planorder als losse 
nabestellingen uit de backorder. 

 
Hoe kan ik zien voor welke prijs mijn order wordt uitgeleverd?  
In de QWIC dealerportal kunt u per order zien welke prijs er betaald worden voor de 
verschillende producten, dit overzicht wordt bijgewerkt op 31 maart 2022.  

Per wanneer worden de prijzen gecommuniceerd op de website en in de brochure? 
De prijzen op de website worden aangepast per 31 maart. De brochure voor het nieuwe jaar 
kunt u begin maart verwachten. Hier zijn de nieuwe consumentenprijzen in meegenomen. 
Indien de brochures zijn gedrukt krijgt u automatisch een doosje van ons binnen. De 
verwachting is dat de nieuwe brochures beschikbaar zijn per medio april. 
 
De prijzen voor de specificatie standaards in de winkel worden aangepast en zijn per 31 
maart in de dealer portal beschikbaar. 
 
Per wanneer zijn de nieuwe prijzen en nieuwe modellen zichtbaar in DST? 
Per 31 maart zijn de nieuwe prijzen en modellen zichtbaar in DST. 


