bent met je maatje en in dit geval betreft het je aluminium of stalen reisgenoot op twee wielen. In het
gesprek over de vakantiefiets leggen we bij wijze van spreken de te volgen vakantieroute samen af.
Bij van Eijk tref je adviseurs die regelmatig zelf op pad gaan en de markt van de vakantiefietsen nauwkeurig in de gaten houden. Santos is het huismerk. Dit is een puur-Hollandse fiets die in Sassenheim
wordt gebouwd. Naast Santos bestaat er geen tweede merk dat zoveel trouwe berijders heeft. Het officiële wereldrecord in het Guinness Book of Records vermeldt een Santos Travelmaster 2.8 vakantiefiets die in 175 dagen 29.000km rond de wereld heeft gereden! Lezers van het grootste Nederlandse
outdoor magazine “Op Pad” verkozen de Santos meerdere keren tot reisfiets van het jaar!

De fietsformule van Van Eijk
Midden in de schoot van het Groene Hart, staat het moderne winkelpand van Van Eijk De Fietsspecialist. Vele succesvolle wielrenners en schaatsers vinden in Ter Aar hun oorsprong! Ter Aar is het
startpunt van vele mooie fietstochten die leiden naar de kust, de Woerdense en Goudse waarden of
het befaamde rondje Ronde Hoep bij Ouderkerk a.d. Amstel.
Het moderne, twee verdiepingen tellende pand met een winkeloppervlakte van ruim 1400m2 ademt
rust en ruimte. De klanten vinden hier precies wat zij zoeken. Dit is persoonlijke aandacht, een ruime
collectie fietsen en aanverwante artikelen, kennis van fietsmeting en correcte afstelling, goede nazorg
en service. Ergo een fietsformule die werkt!
Doordat alle acht medewerkers bij Van Eijk zélf actieve fietsers zijn, denken zij mee met de klant.
Uitwisseling van fietservaringen, overdragen van nieuws en informatie op fietsgebied resulteren in
verbondenheid. Hierdoor scoort de klantentevredenheid hoog bij Van Eijk. De recent vernieuwde
website en de maandelijkse nieuwsbrief dragen hiertoe bij. Van Eijk is na de opening van het nieuwe
pand in 1999 in het daaropvolgende jaar 2000 uitgeroepen tot het beste tweewielerbedrijf van West
Nederland. Van traditioneel tweewielerbedrijf is het inmiddels uitgegroeid tot een specialist op het
gebied van racefietsen, vakantiefietsen en elektrische fietsen. Door de sponsorovereenkomst die in
februari van dit jaar is overeengekomen met de Triathlon Club Alphen(TCA) neemt de kennis en het
specialisme van dit segment ook toe. Er is ruime (gratis)parkeergelegenheid en er wordt een prima
kopje koffie geschonken. Van Eijk is zes dagen van de week geopend, van maandag t/m zaterdag.

Van Eijk Race-divisie
“No Limits” luidt de slogan die opgaat voor de
echte fietsliefhebber en zijn of haar op maat
gebouwde racefiets. Van Eijk is dé racespecialist
in deze Regio. Vijf topmerken staan er in de
showroom, die door de gevarieerde materiaalsoorten en diverse opbouw voor iedere beurs een
passende racer bieden. Vanaf € 750 tot € 12.500
per fiets kan men terecht bij Van Eijk. De starter
of doorgewinterde fietser krijgt bij Van Eijk méér
dan een fiets. Een professionele fietsmeting staat
borg voor de juiste framemaat en afstelling van
de fiets. Niets is vervelender dan te constateren
dat er klanten bij ons komen die in een opwelling
of uitverkoop een verkeerde maat fiets hebben
aangeschaft. Uiteraard kan er met kunst en vliegwerk een “fietsend geheel” van worden gemaakt,
echter tussen optimaal en nét-niet, zit een wereld
van verschil.
Welke fiets past bij je? Wat is je budget? Ga je
deelnemen aan wedstrijden? Fiets je solo of met
een groep? Ben je een lichtgewicht of een zwaargewicht? Wil je de Alpenreuzen beklimmen? Ben
je een kilometervreter? Allemaal vragen die de
adviseurs van Van Eijk aan de klant stellen om
een passende fietskeuze te maken waardoor
beide partijen als winnaars over de streep komen!

Van Eijk boekt schokkende vooruitgang
Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Reeds 1 miljoen E.fietsen
zijn over de drempel gegaan. Bij de start in 2002
verliep de verkoop schoorvoetend en niet zonder
horten en stoten maar die tijd ligt achter ons. De
moderne E.fiets wordt ontwikkeld met kennis uit
de automobiel-industrie. Zo heeft de bekende
Nederlandse ondernemer Pon (importeur VAG) in
2013 Gazelle en Derby(Dld) opgekocht. Met deze
aankoop wordt kennis van twee toonaangevende
ontwikkelaars van E.fietsen gebundeld en is dit
bedrijf met één klap de grootste producent van
Europa. Gazelle en Kalkhoff zijn twee topmerken
die in de showroom bij Van Eijk staan te wachten
op de volgende generatie E.fiets-gebruikers, de
Forens! De Speed-Pedelec doet haar intrede.
Dit zijn E.fietsen met een zeer krachtige Impulsmiddenmotor en een accu die krachtig genoeg
is om met een snelheid van max 45 km/u in “no
time” van Rotterdam naar Amsterdam en terug te
rijden. Deze ontwikkeling opent deuren die tot nu
toe gesloten bleven. Gezond, snel en goedkoop
naar je werkgever is de trend van 2014. Bezoek
Van Eijk voor een vrijblijvende testrit met de
Kalkhoff Endeavour.

Van Eijk De Fietsspecialist is sponsor van
de TCA, Triatlon Club Alphen a.d. Rijn

oprichter-eigenaar Gert Jan van Eijk en manager Jan Bocxe

Grenzen vervagen met Van Eijk Vakantiefietsen
“Free Time” is het toverwoord voor de vakantiefietser. Het lijkt wel mode, klanten die een fietstocht
naar Rome of Santiago maken! Als je maar vrije tijd, motivatie en een goede fiets hebt. De eerste twee
voorwaarden zijn afhankelijk van de werk- en leefsituatie maar een vakantiefiets kan iedereen kopen.
Natuurlijk kun je op een bakfiets naar Rome, alleen maakt een dergelijke actie onderdeel uit van een
studentenweddenschap. Een vakantiefiets moet aan minstens zoveel voorwaarden voldoen als de
keuze van je racefiets, alleen met een compleet ander eisenpakket. Je wilt geen pech onderweg, de
fiets moet niet gaan slingeren met 20kg bagage en als je met 50km/u de berg afrijdt dan wil je de fiets
volledig onder controle hebben. Als je na iedere 20km moet afstappen van de pijn in je rug, nek of
erger, dan zegt dat meer over de fiets als over de berijder. De grenzen vervagen pas echt als je één
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Medio februari is er een handtekening gezet
onder de sponsorovereenkomst tussen van Eijk
en de TCA.
De samenwerking is gebaseerd op het verkrijgen van kennis van de triatlonsport enerzijds en
het profiteren door de leden van de technische
kennis van Van Eijk. Voor deze groep topatleten
levert Van Eijk speciale triatlonfietsen, kleding,
schoeisel, voeding e.a.. De tijdritfiets maakt een
belangrijk onderdeel uit van deze sport. Het
naadloos op maat afstellen is voor de triatleet een
voorwaarde om zijn of haar sport optimaal te kunnen bedrijven. Snelheid is hier het sleutelwoord.
Deze futuristisch ogende fietsen zijn hierop
gebouwd en zijn te bewonderen en te koop bij de
triatlonspecialist Van Eijk uit Ter Aar.

