Exclusief voor werknemers van de (convenant-)partners bieden diverse dealers in de regio een aantrekkelijke korting,
op vertoon van uw Werk Slim, Reis Slim voordeelpas. Let op: Financiert uw werkgever uw fiets voor? Neem dan een
werkgeversverklaring mee op ’t moment dat u een fiets aanschaft.

Bergum

Drachten

MEINDERT FIETSSPECIALIST
Tjibbe Geartsstrjite 9
9251 BR Bergum
Tel. 0511-461396
bergum@meindertfiets.nl
www.meindertfiets.nl

PROFILE EGBERTS
Zuidkade 15
9203 CK Drachten
Tel. 0512-542243
info@profileegberts.nl
www.profiledefietsspecialist.nl

• 10% korting op een e-bike
• 2 gratis service beurten
• inruil mogelijk
Niet in combinatie met fietsprojecten waar een
tussenpersoon bij betrokken is (nationale fietsprojecten
en bedrijfsfietsen plan Nederland)

•
•
•
•
•

Damwoud
V.O.F. SCHAAFSMA RIJWIELEN
Foarwei 92-94
9104 CA Damwald
0511-421408
www.mschaafsma.nl
•
•
•
•
•
•

 0% korting op een e-bike
1
10% korting op accessoires
inruil mogelijk
1 gratis service beurt binnen het jaar
gratis leenfiets bij reparatie en onderhoud
verzekeren met gratis pechhulp

 0% korting op de aanschaf van een E-bike zonder inruil
1
wel inruilen, maar dan geen korting
3 servicebeurten (is 1 jaar) gratis
gratis leenfiets bij reparatie en of onderhoud
landelijk dekkend servicenet

TWEEWIELERCENTRUM DE DRAIT
Dollard 125a
9204cm
Drachten
0512-522981
dedrait@live.nl
•
•
•
•

 0% korting op fietsen
1
20%kartingop accessoires
Altijd inruilmogelijkheid
Gratis bezorging in heel Friesland

www.vrij-baan.nl/werkslimreisslim | Twitter: @vrijbaan & #werkslimreisslim | - Like:www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan.

Dronrijp

Grou

SCHAAFSMA TWEEWIELERS
De Alde Mar 22
9035 VP Dronrijp
Tel. 0517-233414
info@schaafsma-tweewielers.nl
www.schaafsma-tweewielers.nl

JOOP ZANDBERG RIJWIELEN
Oedsmawei 14
9001 ZJ GROU
Tel. 0566-624123
www.joopzandberg.nl

•1
 0% korting op de adviesprijs van een e-bike
of gewone fiets
• 10% korting op accessoires die samen met
de fiets gekocht worden
• Gratis servicebeurt binnen een half jaar

Gorredijk
ON TOUR TWEEWIELERS
De Kromten 12
8401 JJ Gorredijk
Tel. 0513-460536
info@ontourtweewielers.nl
www.ontourtweewielers.nl
•1
 0% korting op een E-bike of fiets
• inruil mogelijk
• 1 gratis afleverbeurt en 1 gratis servicebeurt
in het eerste jaar
• altijd een (E-)leenfiets beschikbaar bij servicebeurten of
reparaties
• haal- en brengservice van huis of van het werk
• vele mogelijkheden voor het afsluiten van diefstal/schade verzekeringen en extra garanties inclusief pech onderweg hulp
Korting alleen geldig vanaf adviesprijs van de fietsen. Niet
in combinatie met fietsprojecten waar een tussenpersoon
bij betrokken is.

•1
 0% korting op een (elektrische) fiets
• 20% korting op accessoires

Hardegarijp
MEINDERT FIETSSPECIALIST
Rijksstraatweg 126
9254 DL Hardegarijp
Tel. 0511-472010
hardegarijp@meindertfiets.nl
www.meindertfiets.nl
• 10% korting op een e-bike
• 2 gratis service beurten
• inruil mogelijk
Niet in combinatie met fietsprojecten waar een tussenpersoon bij betrokken is (nationale fietsprojecten en bedrijfsfietsen plan Nederland)
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Harlingen
PROFILE ‘DE FIETSSPECIALIST’ HARLINGEN
Grote bredeplaats 14
8861 BB Harlingen
Tel. 0517-413349
info@profileharlingen.nl
www.profiledefietsspecialist.nl
•1
 0% korting op de aanschaf van een E-bike
• 10% korting op de aanschaf van een
elektrische vouwfiets
• 2 jaar fabrieksgarantie
• gratis afleverbeurt
• gratis servicebeurt binnen 1 jaar
• gratis proefrit mogelijk
• inruil mogelijk
• verzekering mogelijk inclusief gratis pech-hulp
• altijd gratis elektrische leenfiets bij reparatie
• haal en breng service aan huis

• inruil mogelijk
•B
 innen het eerste jaar één gratis servicebeurt
De aanbieding is alleen geldig op de adviesprijs en niet
in combinatie met andere aanbiedingen en fietsplan waar
kortingen aangegeven wordt.
FIETSHAL ’T VLIET
Zuidvliet 116
8921 BM Leeuwarden
Tel. 06-50947933
•1
 5% korting op de aanschaf van nieuwe
(elektrische) fietsen
•2
 5% korting op accessoires bij de aanschaf van een
nieuwe (elektrische) fiets
• g unstige verzekering voor diefstal, schade en pech hulp
• inruil mogelijk
•é
 én jaar gratis onderhoud
De aanbieding is alleen geldig op de adviesprijs en niet
in combinatie met andere aanbiedingen en fietsplan waar
kortingen aangegeven wordt.

Leeuwarden
FIETSFABRYK
Pallasweg 10c
8938 AS Leeuwarden
Tel. 06-15082898
info@fietsfabryk.frl
www.fietsfabryk.frl
•1
 0% korting op de aanschaf van nieuwe
(elektrische) fietsen
• 15% korting op accessoires
• gunstige verzekering voor diefstal, schade en pech hulp
• Leenfiets bij reparaties

FIETSVERDA LEEUWARDEN
Wirdumerdijk 19
8911 CB Leeuwarden
www.fietsverda.nl
•€
 250,- korting bij aanschaf van geselecteerde
modellen E-bikes
•G
 ratis gebruik van een leenfiets bij reparatie en
onderhoud
•G
 ratis eerste servicebeurt
•S
 peciaal voor leden 50% korting op verhuur van
een E-bike
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GAZELLE SELECT CENTER MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186
8925 CL Leeuwarden
Tel. 058-266 33 30
info@mientdevries.nl
www.mientdevries.nl

•V
 ele mogelijkheden voor het afsluiten van diefstal/schade
verzekeringen en extra garanties inclusief pech onderweg
hulp
Korting alleen geldig vanaf adviesprijs van de fietsen en
niet in combinatie met fietsprojecten waar een tussen
persoon bij betrokken is

•1
 0% korting op een e bike
• inruil mogelijk (mits van te voren aangegeven dat het om
Werk Slim, Reis Slim gaat)
• 2 jaar garantie (werkplaatstarief twee jaar
100% gegarandeerd)
• gratis elektrische leenfiets bij reparatie
(mits beschikbaar)
Niet in combinatie met fietsprojecten waar een tussenpersoon bij betrokken is (nationale fietsprojecten en bedrijfsfietsen plan Nederland).

LAMMERT DE VRIES
Voorstreek 65 -67
8911 JK Leeuwarden
Tel. 058-2121214
info@lammertdevriestweewielers.nl
www.lammertdevries.net

JAN TERPSTRA CYCLING WORLD
Verlengde Schrans 150
8932 NT Leeuwarden
Tel. 058-2129088
leeuwarden@cyclingworld.nl
www.cyclingworld.nl

•1
 5% korting op een e-bike
•1
 0% korting op een fiets
•1
 jaar gratis onderhoud
• inruil mogelijk
• v erzekeren inclusief gratis pech hulp
•1
 0% korting op accessoires
•b
 ij elke reparatie een leenfiets
• fi ets om te testen.
Alle aanbiedingen zijn niet geldig met bestaande acties.

•1
 0% korting op een E-bike of fiets
• Inruil mogelijk
• 1 gratis afleverbeurt en 1 gratis
servicebeurt in het eerste jaar
• Altijd een (E-)leenfiets beschikbaar bij servicebeurten of
reparaties
• Haal-en brengservice van huis of van het werk
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MEINDERT FIETSSPECIALIST
Archipelweg 44
8924 AC Leeuwarden
Tel. 058-2660070
leeuwarden@meindertfiets.nl
Leeuwerikstraat 147
8916 CD Leeuwarden
Tel. 058-2125588
leeuwerikstraat@meindertfiets.nl
www.meindertfiets.nl
• 10% korting op een e-bike
• 2 gratis service beurten
• inruil mogelijk.
Niet in combinatie met fietsprojecten waar een tussenpersoon bij betrokken is (nationale fietsprojecten en bedrijfsfietsen plan Nederland).
MOTOPORT LEEUWARDEN
Jupiterweg 19
8938 AD Leeuwarden
Tel. 058-280 0100
info@motoportleeuwarden.nl
www.motoport.nl

MPI e-Solutions
Elektrische Scooters & Fietsen
Uranusweg 10
8938 AJ Leeuwarden
Tel. 058-288 0232
www.mpi-esolutions.nl
• In Friesland de Scooter of Fiets gratis thuisbezorgd.
PROFILE GERCO BERGMAN Fietsen
Pier Panderstraat 1
8913 CH Leeuwarden
Tel. 058-2132211
gercobergmanfietsen@kpnmail.nl
gercobergmanfietsen.nl
•1
 0% korting op aanschaf van nieuwe (elektrische) fietsen
•Z
 adel omruilgarantie
•S
 ervice pakket (gratis afleverbeurt, gratis 1e servicebeurt
en 2 extra servicebeurten voor gereduceerde prijzen)
•G
 ratis leenfiets bij reparatie en/of onderhoud
• L andelijk dekkend servicenet
• Inruil mogelijk
•D
 iverse mogelijkheden om uw tweewieler te verzekeren
Niet in combinatie met andere acties/ bedrijfsfietsplannen.

• Introductieprijs van € 929,- op de Nimoto elektrische
vouwfiets, voor zowel dames-als herenmodel
• Bij aanschaf een gratis draagtas cadeau
Alle aanbiedingen zijn niet geldig met bestaande acties.
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Makkum

Stiens

RINIA FIETSEN
Kerkstraat 4
8754 CS Makkum
0515-232111
info@riniafietsen.nl
www.riniafietsen.nl

HAIJMA TWEEWIELERS
Langebuorren 16
9051 BG Stiens
info@haijmastiens.nl
www.haijmastiens.nl

•1
 0% korting op aanschaf van een nieuwe
(elektrische) fiets
• 10% korting op alle, direct bijgekochte accessoires
• leenfiets te allen tijden beschikbaar, ook elektrisch
• altijd verse koffie aanwezig in onze coffee corner
De 10% korting is niet geldig in combinatie met andere
acties/fietsplannen.

•1
 0% korting op aanschafprijs van een nieuwe E-bike
• inruil mogelijk (mits van te voren aangegeven dat het om
Werk Slim, Reis Slim gaat)
• gratis servicebeurt halfjaar na aankoopdatum
Niet in combinatie met projecten waar een tussenpersoon
bij betrokken is (Nationale fietsprojecten en bedrijfsfietsen
plan Nederland).

Winsum
Sneek
PROFILE RODENBURG
Lemmerweg 13-15
8608 AA Sneek
www.profilerodenburg.nl
•
•
•
•
•

 0 procent korting op aanschafprijs nieuwe fiets
1
15 procent op accessoires
inruilen is mogelijk, alleen dan geldt de korting niet
gratis leenfiets bij reparatie en of onderhoud
1e servicebeurt gratis 2e servicebeurt tegen gereduceerd
tarief
• 2 jaar fabrieksgarantie
• verzekering mogelijk inclusief gratis pech hulp

ACR
Kleasterdyk 46
8831 XC Winsum
Tel. 0517 -341556
info@acrwinsum.nl
www.acrwinsum.nl
•
•
•
•

 en korting van 10% op de aanschafprijs
e
15% korting op alle accessoires
de eerste onderhoudsbeurt na 2 maanden gratis
de mogelijkheid om een fiets in te ruilen
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Wommels
TWEEWIELERS DE JONG
De iisbaan 2
8731 DW Wommels
Tel. 0515 -332565
info@tweewielersdejong.nl
www.tweewielersdejong.nl
•e
 en korting van 10% op de aanschafprijs
• mogelijkheid van inruilen huidige fiets
• pechhulp op maat (eigen service bus)
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