
























































Hoe maak je de juiste keuze? 

Er is veel informatie te vinden over (het kopen van) een elektrische fiets, en het is mogelijk dat je op 

basis van deze informatie een voorkeur hebt voor een specifieke elektrische fiets en/of (technische) 

onderdelen. Het is ook mogelijk dat familieleden of vrienden je adviseren op basis van hun eigen 

ervaringen. 

Maar er is slechts één manier waarop je te weten komt of je écht de juiste keuze maakt: maak een 

proefrit. Tijdens een proefrit op de elektrische fiets van jouw keuze ontdek je of de ervaring en het 

gebruik aansluiten bij jouw verwachting. Laat je adviseren door een specialist op het gebied van 

elektrische fietsen en probeer verschillende typen en uitvoeringen voordat je een definitieve keuze 

maakt. 

Gazelle Experience Center 

Heb je al een keuze gemaakt? Of twijfel je over de 

verschillende mogelijkheden? In het Gazelle Expe

rience Center vind je alle elektrische fietsen van 

Gazelle. Ervaar de verschillende motoren, accu's, 

versnellingen en rem systemen zelf. Maak verschillen

de proefritten en ontdek welke elektrische fiets het 

beste bij jou past. 

Op de volgende pagina vind je een checklist met alle 

opties die van belang kunnen zijn bij het kiezen van 

een elektrische fiets. Neem de ingevulde checklist 

mee en laat je adviseren in het Gazelle Experience 

Center. Je bent op werkdagen tussen 9 tot 17 uur en 

op zaterdag tussen 1 Oen 17 uur welkom. Op zondag 

en maandag is het Experience Center gesloten. 

Gazelle Experience Center 

Nijkerkerstraat 17 

3821 CD Amersfoort 

Telefoon: 033-2533570 

Routebeschrijving 

Gazelle fietsenwinkel 

Je elektrische fiets koop je bij een Gazelle fietsenwinkel. Met ruim 1.100 winkels in heel Nederland is 

er altijd een Gazelle fietsenwinkel bij jou in de buurt. Vind de dichtstbijzijnde fietsenwinkel of 

bekijk het aanbod elektrische fietsen op de website 

Gazêlle 0 28 

https://www.gazelle.nl/experience-center/
https://www.google.nl/maps/dir//Gazelle+Experience+Center,+Nijkerkerstraat+17,+3821+CD+Amersfoort/@52.1745996,5.4327661,17z/data=!4m16!1m7!3m6!1s0x47c646422d59bd31:0x4ee678ce9340fae3!2sGazelle+Experience+Center!3b1!8m2!3d52.1745996!4d5.4349548!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c646422d59bd31:0x4ee678ce9340fae3!2m2!1d5.4349548!2d52.1745996
https://www.gazelle.nl/fietsenwinkel/
https://www.gazelle.nl/elektrische-fietsen/
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