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Smits Autobedrijf Aduard biedt 
naast Opel ook universele merken

Van der Wiel Tweewielers Surhuisterveen 

SURHUISTERVEEN – In het cen-
trum van Surhuisterveen is de 
prachtige zaak Van der Wiel 
Tweewielers te vinden. De jonge 
ondernemer Evert van der Wiel 
heeft hier momenteel al twee ja-
ren een fietsenzaak. De eigenaar 
zelf heeft een passie voor fietsen 
en heeft eveneens veel kennis op 
dit vakgebied. In de zaak van Van 
der Wiel kunnen mensen terecht 
voor e-bikes, stadsfietsen, kin-
derfietsen, ATB en racefietsen, 
onderdelen en accessoires. “Wij 
kunnen klanten een mooie diver-
siteit aan fietsen bieden”, laat de 
eigenaar weten. “Tevens helpen 
wij onze klanten graag bij het 
kiezen van de juiste fiets. Service 
staat bij ons op nummer één”. 

Van der Wiel Tweewielers is een 
zaak voor alle fietsers. Van men-
sen die op een zonnige zater-
dagmiddag een ommetje willen 
maken tot mensen die een fiets 
gebruiken om op school of het 
werk te komen. Tevens kunnen 
ook sportfietsers en kinderen bij 
de zaak in Surhuisterveen terecht. 
“Onze specialiteit is momenteel 

vooral de e-bike”, laat Evert we-
ten. “Tegenwoordig willen veel 
mensen zo’n soort fiets hebben. 
Men gebruikt hem vooral voor 
het woon-werkverkeer. Het is een 
fantastisch alternatief voor men-
sen die liever niet met de auto 
gaan. Door een e-bike te gebrui-
ken in plaats van een gewone fiets, 
komt men niet bezweet aan op het 
werk”. 
Dat de maatschappij verandert, 
ziet ook de eigenaar van de twee-
lierzaak in Surhuisterveen. Niet 
alleen door de aanschaf van de e-

bikes, maar ook op ander gebied. 
“Tegenwoordig koopt men veel via 
internet, zo ook fietsen. Mensen 
moeten echter weer terug naar de 
‘fysieke’ fietsenzaak. Op deze ma-
nier kan men een fiets uitzoeken 
die echt bij hem/haar past. Door 
onze klantgerichte service kan 
iedereen een goede keus maken”, 
aldus Evert. 

Van der Wiel Tweewielers Surhuis-
terveen, De Kolk 2 Surhuisterveen. 
Telefoon: 0512-795462. Website: 
www.vdwieltweewielers.nl. 

Van der Wiel Tweewielers, 
een zaak voor alle fietsers 

ADUARD – Al jarenlang is Smits Autobedrijf gevestigd aan de Burge-
meester Seinenstraat in Aduard. In de zaak van eigenaar René Smits 
kunnen klanten terecht voor vele diverse occasions, voornamelijk van 
het merk Opel. Sinds december van het afgelopen jaar heeft Smits Au-
tobedrijf naast Opel ook Eurorepar, waardoor het inmiddels meerdere, 
verschillende automerken kan brengen. Tevens heeft René Smits een 
eigen werkplaats bij de zaak, waar verschillende reparaties en onder-
houdskeuringen kunnen worden uitgevoerd.
Smits Autobedrijf is al sinds 1969 een begrip in de regio. In dat jaar begon 
voormalig eigenaar Bé Smits een garagebedrijf in zijn eigen schuur. In de 
jaren die volgden ontwikkelde het bedrijf zich zo, dat in 1975 een nieuw 
pand werd geopend aan de Burgemeester Seinenstraat 24 in Aduard. “Een 
tweede bedrijf kwam vervolgens tot stand in Zuidhorn, welke jaren later 
vervangen werd door een nieuw pand in Noordhorn”, vertelt René. “Om 
voor de toekomst alles onder één dak te hebben, werd in 2006 alles uitein-
delijk samengevoegd in Aduard”.
Sindsdien is Smits Autobedrijf een ontzettend groot bedrijf, waar veel ge-
sleuteld wordt aan auto’s. Samen met zijn team staat René dagelijks klaar 
om de klant op de juiste manier te helpen én te adviseren. “De klant staat 
centraal en dat stralen wij met ons allen uit. Doordat we onze auto’s nu 
hebben ondergebracht bij Eurorepar, kunnen we de klant ook het extra 
stukje service bieden dat zij wensen. We blijven ons ontwikkelen en daar 
zijn we ontzettend trots op”, aldus René.
Smits Autobedrijf, Burgemeester Seinenstraat 24 Aduard. Telefoon: 
050-4031566. Website: www.smits-autos.nl.
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Burg. Seinenstraat 24 • Aduard Tel. 050 403 15 66 
Complete aanbod op www.opelsmits.nl

Voor vragen of offerte info@smits-autos.nl

€ 2000 KORTING

BOS-POSTEMA

BOS-POSTEMA

uw partner bij schade 

aan auto, caravan of camper

Camper en caravanschade herstel voor alle verzekeringen

WWW.BOSPOSTEMA.NL

 Hoofdstraat 40 | 9861AJ GROOTEGAST

SPECIALISTEN
Keurmerk voor vakwerk

* Deze actie is alleen geldig tot 31 maart en geld alleen bij aankoop van de QWIC Premium MN7 en Premium i MN7

Premium i MN7 incl. 540 Wh accu
van € 2.599,- naar € 2.399,-

Van der Wiel Tweewielers, 
de fietsspecialist in Surhuisterveen! 
Kom langs voor een proefrit!
De Kolk 2, Surhuisterveen | +31 (0) 512795472

Premium MN7 incl. 470 Wh accu
van € 2.549,- naar € 2.399,-

�            Middenmotor 80 Nm
�            Naafversnelling 7-speed 
�            Hydraulische velgremmen

�            Middenmotor 80 Nm
�            Naafversnelling 7-speed 
�            Hydraulische schijfremmen

gratis accu 
upgrade*



NOORDHORN – De Fietsenzaak 
Kuis aan de Industrieweg 30 in 
Noordhorn is al jarenlang een 
begrip in de regio. De zaak van 
Anne Top en Jannes Bolt bestaat 
al twintig jaar en probeert zich 
jaarlijks te blijven ontwikkelen. 
Onlangs heeft die fietsenzaak 
zich aangesloten bij Bike Totaal, 
waardoor het een behoorlijke 
verbeterslag heeft gemaakt op 
het gebied van service. “Momen-
teel kunnen we de klant nog be-
ter van dienst zijn”, vertelt Top. 
“Zo heeft men bijvoorbeeld meer 
keuze uit fietsen en geniet men 
vijf jaar garantie bij aanschaf van 
een e-bike. Op deze manier kan 
men zorgeloos genieten van zijn/
haar nieuwe fiets”.  
De fietsenzaak in Noordhorn, die 
nu onder de naam Bike Totaal 
Kuis verdergaat, beschikt over 
een groot en divers aanbod fiet-
sen. Klanten kunnen bij de zaak 

terecht voor e-bikes, verschillende 
soorten stadsfietsen en kinderfiet-
sen. “Momenteel richten wij ons 
met name op de e-bike”, laat Top 
weten. “Dat komt vooral door de 
maatschappij die verandert. Men 
wil een e-bike gebruiken voor bij-
voorbeeld het woon-werkverkeer. 
Het is een fantastisch alternatief 
voor de auto en men heeft meer 
vrijheden. Daarnaast wordt een e-
bike ook gebruikt om gewoon een 
lekker stuk te fietsen om het hoofd 
leeg te maken. Bij ons in de zaak 
helpen wij de klant graag om de 
juiste fiets uit te zoeken”. 
Doordat de fietsenzaak nu bij Bike 
Totaal is aangesloten, kunnen Top 
en Bolt het extra stukje service 
bieden dat ze graag willen. “Men-
sen komen hier om een fiets te 
kopen en daar willen ze een tijdje 
mee vooruit kunnen. Doordat de 
klanten bij ons maar liefst vijf jaar 
garantie hebben op een e-bike, 

kunnen ze geruime tijd zorgeloos 
van hun nieuwe fiets genieten. Op 
deze manier proberen we zo goed 
mogelijk aan de wensen van onze 
klanten te voldoen”, aldus Top. 
Bike Totaal Kuis Noordhorn, In-
dustrieweg 30 Noordhorn. Te-
lefoon: 0594-507707. Website: 
www.kuis.biketotaal.nl.  
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Bike Totaal Kuis Noordhorn 

Auto Oosterhof 

Schadeherstel Bos-Postema

Halbe Bremer

Fietsenzaak Kuis in noordhorn sluit zich aan bij Bike Totaal 

Kwaliteitsreparaties voor personenauto’s, 
bedrijfswagens, campers en caravans

investeren om de optimale  
service te kunnen blijven bieden

auto Oosterhof al 50 jaar een begrip in grijpskerk en omstreken
GRIJPSKERK – Auto Oosterhof 
in Grijpskerk viert dit jaar haar 
50-jarig jubileum. De zaak van 
Sander Hartholt werd in 1970 
opgericht door Hein Ooster-
hof en heeft zich in de jaren die 
volgden neergezet als een zeer 
bekende en betrouwbare auto-
dealer in Grijpskerk en omstre-
ken. Klanten kunnen bij de zaak 
van Hartholt terecht voor diver-
se soorten auto’s van het merk 
Citroën. “Tegenwoordig is er 
zoveel keus, dat het belangrijk 
is dat de klant goed geadviseerd 
wordt”, laat Hartholt weten. “Bij 
Auto Oosterhof helpen wij de 
klant graag om een juiste keuze 
te maken”. 
De klant staat dus centraal bij 
Auto Oosterhof in Grijpskerk. 
Dagelijks zorgt het team ervoor 
dat een ieder tevreden de deur 
uitloopt. Dat de klant koning is, 
is ook wel te zien aan de reviews 
die gegeven worden. De werk-
wijze van Auto Oosterhof wordt 
gewaardeerd met een score van 
een 9,2 op klanttevredenheid. 
Een prachtig resultaat. “Daar 

zijn we ook heel blij mee”, vertelt 
Hartholt. “Maar dat is ook waar 
we voor staan. Onze medewer-
kers denken en luisteren mee 
met de wensen van de klant. Wij 
staan naast onze klanten. Hier 
nemen wij heel graag de tijd 
voor”. 
Auto Oosterhof in Grijpskerk is al 
vijftig jaren een begrip in de re-
gio. Dit jaar viert de autodealer 
zijn jubileum, wat Hartholt ook 
niet ongemerkt voorbij wil laten 
gaan. “We gaan in 2020 diverse 

events organiseren en we hopen 
natuurlijk zoveel mogelijk men-
sen te verwelkomen. Op 9 mei 
trappen we het feestjaar af met 
een gezellige fietstocht van 50 ki-
lometer. Inschrijven hiervoor kan 
op onze website. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we er, samen met 
onze klanten, een prachtig jaar 
van gaan maken”, aldus Hartholt. 
Auto Oosterhof Grijpskerk, La-
geweg 8 Grijpskerk. Telefoon: 
0594-212356. Website: www.
auto-oosterhof.nl. 

“Eigenlijk doen we nog veel meer”, 
vertelt Koos. “Als er iets mooi in de 
lak moet, dan is dat mogelijk. Maar 
in principe zijn dit de drie afdelingen 
waar het bedrijf op gebouwd is.” 
Stilzitten is in al die jaren nog nooit 
gebeurd. Immers, schade rijden is 
van alle tijden. “Een glijdertje tegen 
een paaltje aan is zo gebeurd”, weet 
Koos. “Grotere glijders ook, net als 
een krasje of deuk zo is opgelopen.” 
Wat de schade ook is, bij Bos-Pos-
tema is iedereen welkom om de 
gedane schade te verhelpen. “Ik ga 

niet roepen dat wij een grote klan-
tenkring hebben opgebouwd omdat 
we kwaliteit leveren”, vervolgt Koos. 
“Ik mag aannemen dat elk bedrijf 
doet waarvoor het wordt ingescha-
keld: namelijk het zo goed mogelijk 
herstellen van de schade op een 
kwalitatief goede wijze. Dat is de 
standaard. Wat ons onderscheidt, is 
dat wij vertrouwen hebben in onze 
eigen reparatietechnieken. In plaats 
van de gebruikelijke vier jaar krijgen 
klanten hier zeven jaar garantie op 
de reparaties.” Het bedrijf voldoet 

dan ook aan diverse kwaliteitsei-
sen, zoals de landelijke Autoschade 
Herstel Groep en op het gebied van 
campers en caravans mag het zich 
OMNIA-specialist noemen. Ook bui-
ten Grootegast is men inmiddels be-
kend met de kwaliteit en de service 
van Schadeherstel Bos-Postema. 
Koos Bos: “We mogen klanten uit 
het hele Westerkwartier verwelko-
men. Als het gaat om bedrijfsauto’s, 
campers en caravans weten ze zelfs 
uit de drie noordelijke provincies de 
weg naar Grootegast te vinden.” 
Dat zal niet in de laatste plaats ko-
men door de uitgebreide kennis van 
kunststof- en aluminiumreparaties 
die Bos-Postema kan uitvoeren. 
“Een goede reparatie is financieel 
vaak veel voordeliger dan een ver-
vanging”, aldus Koos. “Onderdelen 
zijn duur. Als wij met de klant en zijn 
of haar portemonnee mee kunnen 
denken, dan doen we dat. Het is be-
langrijk dat mensen wegrijden met 
een tevreden gevoel in voertuig dat 
weer 100 procent hersteld en ver-
trouwd is na een schade.” Benieuwd 
wat Schadeherstel Bos-Postema 
voor u kan betekenen?
Bos-Postema is gevestigd aan de 
Hoofdstraat 40 te Grootegast en 
telefonisch te bereiken via 0594-
612218. Meer informatie over de 
vakkundige reparaties en andere 
diensten van Bos-Postema is te 
vinden op www.bospostema.nl. 

GRIJPSKERK – In 2019 vierde Halbe Bremer zijn eerste lustrum op ei-
gen benen. “Het is inmiddels alweer zes jaar geleden dat ik mijn bedrijf 
ben begonnen”, vertelt de pas 36-jarige ondernemer. “Ja, dat was zeker 
spannend, maar het is een goede keuze geweest.” Nog altijd zit zijn au-
toservice in Grijpskerk in de lift en groeit zijn garage flink door. “Niet in 
de laatste plaats door te blijven investeren in de toekomst”, stelt Halbe. 
Het investeren is ook echt nodig, weet de autospecialist. “Je moet met de 
tijd mee gaan. Auto’s veranderen en daardoor veranderen de nodige repa-
raties mee.” Als voorbeeld haalt hij het veelbesproken klimaatvraagstuk 
aan. “Moderne auto’s moeten tegenwoordig aan steeds meer klimaat-
vriendelijke eisen voldoen. Motors veranderen mee en daar horen vervol-
gens ook nieuwe gereedschappen én kennis bij. Tegenwoordig kom ik an-
dere reparaties tegen dan in de oudere auto’s. Wil je een optimale service 
kunnen blijven bieden, dan zal je als autobedrijf daarop in moeten spelen. 
Je moet de kennis het geschikte gereedschap en de juiste machines in 
huis hebben.” Ook belangrijk voor Halbe Bremer Autoservice is de airco-
service. “Daar is toevallig net een nieuwe machine voor aangeschaft”, ver-
telt hij. “Als je hebt over ontwikkelingen op autogebied, dan heb je met de 
airco echt iets te pakken. Vroeger kon men wel door rijden met een kapotte 
airco, maar in de moderne auto’s is dat nauwelijks nog aan te raden. Ook 
zijn airco’s in moderne auto’s veel geavanceerder. Als ze kapot zijn, komt 
er vaak ook echt een dure reparatie achter weg. Met deze machine kunnen 
wij het systeem onderhouden en hier een heleboel –financieel- autoleed 
voorkomen.” Is hij 6 jaar geleden begonnen met één brug, één werkplek, 
tegenwoordig vindt men drie werkplekken bij Halbe Bremer in de werk-
plaats. Afgelopen zomer is Mark-Berend Top het bedrijf komen verster-
ken. “Hierdoor kunnen we net wat meer aan en dat is ook nodig, want we 
maken een mooie ontwikkeling door”, laat Bremer weten. “Die wil ik graag 
nog even doorzetten en daarbij zijn een extra paar helpende handen meer 
dan welkom!” Het loont om eens binnen te stappen bij Halbe Bremer voor 
een vraag of een aircocheck. Uiteraard helpt Halbe u ook graag weer op 
weg bij andere reparaties. 
Halbe Bremer Autoservice is gevestigd aan de Van Damstraat 5a te 
Grijpskerk. Doordeweeks te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur op telefoon-
nummer 06 41805595. Of kijk eens op de website: www.halbebremer.nl

GROOTEGAST – Schadeherstel Bos-Postema is in 1995 ontstaan uit 
een fusie van Postema uit Noordhorn en de gebroeders Bos die hun 
werkplaats in Grootegast wilden uitbreiden. “De samenvoeging lag 
voor de hand”, blikt Koos Bos terug. “Samen sta je sterk ging in dit 
geval zeker op voor ons. Een typisch gevalletje van één plus één is 
drie.” Sindsdien steunt het bedrijf op drie solide steunpilaren; scha-
deherstel aan personenauto’s, bedrijfswagens en campers/caravans. 



Van Damstraat 5a - GRIJPSKERK - tel 06 - 41805595

WWW.HALBEBREMER.NL

OCCASIONS AIRCO SERVICEAPK

Uw garage in Grijpskerk
Uw mobiliteit, onze passie!
Halbe Bremer Autoservice is een jong autobe-
drijf gevestigd in Grijpskerk en het adres voor 

onderhoud, APK en reparatie van uw auto.

Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen een lage prijs. Ook 
voor het aankopen van uw auto bent u welkom. We hebben 
altijd een paar jonge occasions op voorraad.Wilt u toch wat 

anders? Dan gaan we voor u op zoek naar de juiste auto.

Auto Oosterhof Grijpskerk

Uw Citroën Dealer in de regio.

Onderhoud - Apk- Private Lease

2649,-
INCLUSIEF GROTERE 

ACCU (500 WH)

NU VOOR

VAN 2849,-

SERVICEPAKKET BIJ ELKE FIETS  •  PROFESSIONELE WERKPLAATS  •  DESKUNDIG ADVIES

WIJ ZIJN ER
VOOR DE
EARLY BIRDS

WIJ HOUDEN VAN FIETSEN
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 31 MAART 2020

Wayz E-go® Active Plus
 Bosch Active Line Plus middenmotor, 50 Nm

 Keuze uit 300, 400 of 500 Wh accu

 Tot 140 km actieradius o.b.v. 500 Wh accu

 8 Shimano naafversnellingen

 Hydraulische velgremmen

 Verende voorvork en zadelpen

 Schwalbe Road Cruiser anti-lekbanden

 LED-verlichting gevoed door accu

GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE
Vraag naar de voorwaarden.
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Wayz E-go® de luxe 

Kijk op onze website voor alle merken en ons actuele aanbod.
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen in prijzen, specifi caties en uitvoeringen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen, incl. BTW, excl. evt. afl everings- en montage-
kosten en milieuheffi ngskosten bij o.a. e-bike accu’s. Het kan voorkomen dat bepaalde producten nog niet op voorraad zijn en dat een winkel niet aan alle acties meedoet. 
Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en bij reeds bestelde producten.
Uitgave van Bike Totaal, 2020. Tel.: 033 - 45 45 945. E-mail: info@biketotaal.com. 

150 Bike Totaal fietsenwinkels 
waar fietsplezier voorop staat!
Fietsplezier door middel van service, kwaliteit en vakmanschap staat bij de 150 Bike Totaal
fietsenwinkels voorop. Deze kwaliteit is onder andere terug te vinden in het brede 
assortiment van A-merken. Fietsen van o.a. merken als Batavus, Cortina, Dutch ID, 
Gazelle, Sparta en Koga zorgen ervoor dat je een ruime keus hebt. Ook voor accessoires 
en onderdelen is iedere fietsliefhebber van harte welkom, want Bike Totaal is er voor alle 
fietsers!

Servicepakket bij elke fiets
Bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je gratis het Bike Totaal Fietspaspoort. 

Je kunt vervolgens zelf kiezen welk servicepakket je hieraan koppelt. Bij 

elektrische fietsen kan je vrijwel altijd kiezen voor het 5 jaar garantiepakket. Zo 

heb je de zekerheid dat je 5 jaar lang onbezorgd kunt blijven fietsen.

Professionele werkplaats
Door je fiets goed te onderhouden en tijdig te laten repareren bij jouw

Bike Totaal winkel, voorkom je overige (dure) reparaties. Alle werkplaatsen 

voldoen aan de strenge milieu-eisen en zijn voorzien van de meest moderne 

apparatuur. Bij Bike Totaal is elke fiets welkom voor onderhoud of reparatie.

Deskundig advies
De vakmensen in de Bike Totaal fietsenwinkels zijn getraind om je te helpen 

met al je fietsvragen. Ze adviseren je niet alleen als je een (elektrische) fiets 

wilt kopen, maar staan ook voor je klaar als je achteraf vragen hebt. Zo haal je, 

samen met Bike Totaal, het meeste uit je fiets.

Kijk voor al onze services en acties op www.biketotaal.nl

Kijk op onze website voor alle merken en ons actuele aanbod.
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen in prijzen, specifi caties en uitvoeringen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen, incl. BTW, excl. evt. afl everings- en montage-
kosten en milieuheffi ngskosten bij o.a. e-bike accu’s. Het kan voorkomen dat bepaalde producten nog niet op voorraad zijn en dat een winkel niet aan alle acties meedoet. 
Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en bij reeds bestelde producten.
Uitgave van Bike Totaal, 2020. Tel.: 033 - 45 45 945. E-mail: info@biketotaal.com. 
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en onderdelen is iedere fietsliefhebber van harte welkom, want Bike Totaal is er voor alle 
fietsers!

Servicepakket bij elke fiets
Bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je gratis het Bike Totaal Fietspaspoort. 

Je kunt vervolgens zelf kiezen welk servicepakket je hieraan koppelt. Bij 

elektrische fietsen kan je vrijwel altijd kiezen voor het 5 jaar garantiepakket. Zo 

heb je de zekerheid dat je 5 jaar lang onbezorgd kunt blijven fietsen.

Professionele werkplaats
Door je fiets goed te onderhouden en tijdig te laten repareren bij jouw

Bike Totaal winkel, voorkom je overige (dure) reparaties. Alle werkplaatsen 

voldoen aan de strenge milieu-eisen en zijn voorzien van de meest moderne 

apparatuur. Bij Bike Totaal is elke fiets welkom voor onderhoud of reparatie.

Deskundig advies
De vakmensen in de Bike Totaal fietsenwinkels zijn getraind om je te helpen 

met al je fietsvragen. Ze adviseren je niet alleen als je een (elektrische) fiets 

wilt kopen, maar staan ook voor je klaar als je achteraf vragen hebt. Zo haal je, 

samen met Bike Totaal, het meeste uit je fiets.

Kijk voor al onze services en acties op www.biketotaal.nl

Kijk op onze website voor alle merken en ons actuele aanbod.
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen in prijzen, specifi caties en uitvoeringen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen, incl. BTW, excl. evt. afl everings- en montage-
kosten en milieuheffi ngskosten bij o.a. e-bike accu’s. Het kan voorkomen dat bepaalde producten nog niet op voorraad zijn en dat een winkel niet aan alle acties meedoet. 
Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en bij reeds bestelde producten.
Uitgave van Bike Totaal, 2020. Tel.: 033 - 45 45 945. E-mail: info@biketotaal.com. 

150 Bike Totaal fietsenwinkels 
waar fietsplezier voorop staat!
Fietsplezier door middel van service, kwaliteit en vakmanschap staat bij de 150 Bike Totaal
fietsenwinkels voorop. Deze kwaliteit is onder andere terug te vinden in het brede 
assortiment van A-merken. Fietsen van o.a. merken als Batavus, Cortina, Dutch ID, 
Gazelle, Sparta en Koga zorgen ervoor dat je een ruime keus hebt. Ook voor accessoires 
en onderdelen is iedere fietsliefhebber van harte welkom, want Bike Totaal is er voor alle 
fietsers!

Servicepakket bij elke fiets
Bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je gratis het Bike Totaal Fietspaspoort. 

Je kunt vervolgens zelf kiezen welk servicepakket je hieraan koppelt. Bij 

elektrische fietsen kan je vrijwel altijd kiezen voor het 5 jaar garantiepakket. Zo 

heb je de zekerheid dat je 5 jaar lang onbezorgd kunt blijven fietsen.

Professionele werkplaats
Door je fiets goed te onderhouden en tijdig te laten repareren bij jouw

Bike Totaal winkel, voorkom je overige (dure) reparaties. Alle werkplaatsen 

voldoen aan de strenge milieu-eisen en zijn voorzien van de meest moderne 

apparatuur. Bij Bike Totaal is elke fiets welkom voor onderhoud of reparatie.

Deskundig advies
De vakmensen in de Bike Totaal fietsenwinkels zijn getraind om je te helpen 

met al je fietsvragen. Ze adviseren je niet alleen als je een (elektrische) fiets 

wilt kopen, maar staan ook voor je klaar als je achteraf vragen hebt. Zo haal je, 

samen met Bike Totaal, het meeste uit je fiets.

Kijk voor al onze services en acties op www.biketotaal.nl

Industrieweg 30  |  9804 TG Noordhorn  |  info@rijwielhalkuis.nl  |  Tel. 0594-507707

Wayz E-go® de luxe +
GRATIS
5 JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE
Vraag naar de voorwaarden.

VAN 1999,-

NU VOOR

1899,-
INCLUSIEF GROTERE

ACCU (500 WH)*

Middenmotor 60 mn

Tot 140 km actieradius o.b.v. 500 Wh accu

7 Shimano naafversnellingen

Onderhoudsarme rollerbrake remmen 

Verende voorvork en zadelpen

Schwalbe Road Cruiser anti-lekbanden

LED-verlichting gevoed door accu



GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, 
exclusief metallic lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Afbeeldingen kunnen afwijken van 
standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 02-20

Brandstofverbruik: 4,6 l/100 km. CO2-uitstoot: 106 g/km. (NEDC 2.0)

NEW

DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
•   Standaard 5 zitplaatsen
•   Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
MITSUBISHI COOL+ 
VANAF € 14.490

Adres: Friese Streek 33, 
9872 PP Stroobos

Contact: 0512-777987 / 
06-21667458

Mail: autoservicestroobos@hotmail.com

Heeringa Auto’s

Apk, Reparatie alle merken,
 Schade Reparatie, Ruit Reparatie/vervangen

Legolaan 16 9861 AT Grootegast Tel. 0594 612 226 info@heeringa-autos.nl

Schade herstel voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

GRATIS LEENAUTO
kijk ook eens op

www.briljant-autoschade.nl
Noordhorn 0594-507 133

Den Har togh:  meer  dan autoschade a l leen

Autoschadeherstel
Restauratie

Caravan- & Camperherstel
Vrachtwagens

Industrie
Meubels
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Stationstraat • 9843 AE • Grijpskerk • 0594 - 212 360

GARAGE

Grensweg 7-9 
9231 HT Surhuisterveen

Tel: 0512 361693 
Fax: 0512 361010    

info@autoschade-vankammen.nl

www.autoschade-vankammen.nl

Grensweg 7-9 
9231 HT Surhuisterveen 
Tel: 0512 361693 
Fax: 0512 361010
info@autoschade-vankammen.nl

www.autoschade-vankammen.nl
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