
Testrit in de 
fietsenwinkels en 

op testdagen

Gratis onderhouds-
service aan huis

3 jaar garantie  
op de batterij  

en motor

Gratis retourneren 
binnen 30 dagen

Gratis  
1 jaar 24/7 

fietsbijstand

ELEKTRISCHE  
FIETS

Bestel nu op hbvlshop.be of bel 056/900 655
Binnen de week gratis geleverd

  met een bereik tot 120 km     
  uitneembare batterij in het frame      
  Bafang middenmotor

€ 1000 
verschil
met adviesprijs 

€ 1999
adviesprijs  

€ 2999



GRATIS 
SERVICE
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TESTRIT
• Testdagen  

in je buurt 

• Veloci 
fietsenwinkels
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BIJKOMEND 
COMFORT
• Veloci accessoires

• Verlengde garantie 

•	Omnium-fietsverzekering
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VOLLEDIG 
ASSORTIMENT 
ELEKTRISCHE 
FIETSEN 
•	Elektrische	stadfiets	 

Veloci - Spirit

•	Elektrische	plooifiets	
Veloci - Hopper 

•	Speedpedelec	FUELL
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ELEKTRISCHE 
STADSFIETS 
VELOCI - VIVID

Voor	het	10de	jaar	op	rij	kunnen	wij	jou	dit	fantastische	lezersvoordeel	
aanbieden.	 Dankzij	 de	 grote	 aantallen	 die	 we	 rechtstreeks	 bij	 de	
Belgische	fabrikant	Bizbike	bestellen,	zonder	dure	tussenschakels	en	
beperkte	marketingkosten.	Dit	alles	samen	zorgt	ervoor	dat	we	onze	
lezers	 dit uitzonderlijk voordeel van maar liefst € 1000	 kunnen	
aanbieden	zonder	 in	 te	boeten	op	kwaliteit.	Naast	de beste prijs-
kwaliteitsverhouding	 geniet	 je	ook	van	uitstekende	service:	 gratis	
levering,	onderhoudsservice	aan	huis	en	uitgebreide	garantie.	

Ondertussen	 kunnen	 we	 wel	 zeggen	 dat	 onze	 elektrische	 fietsen	
bij	 jullie	 in	de	smaak	vallen.	Zo kochten jullie in de afgelopen 10 
jaar maar liefst 80 000 Veloci fietsen	 en	 is	 de	 Veloci	 Vivid	 de	
bestverkochte	elektrische	fiets	van	België.	We	zijn	dan	ook	erg	fier	
dat	we	reeds	zoveel	lezers	op	de	elektrische	fiets	hebben	gekregen.	

De bestverkochte  
elektrische fiets  

van België 

2

€ 1999
adviesprijs € 2999



Al 10 jaar lang bundelen we onze krachten met Bizbike, een Belgisch bedrijf dat al 18 jaar ervaring heeft,  
om onze klanten een voortreffelijke service en hoogstaande kwaliteit te garanderen.

Gratis service bij je Veloci

LET OP GELD LENEN KOST OOK GELD
Voorwaarden op 15/3/2022, onder voorbehoud van wijzigingen. Geen voordeel in geval van contante betaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de kredietgever: 
Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142. Adverteerder / V.U. / Kredietbemiddelaar, agent in nevenfunctie: 
Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen BTW BE 0439.849.666 RPR Antwerpen, IBAN: BE48 4512 5013 3127.

1 SNELLE LEVERING  
WAAR, WANNEER EN HOE JIJ HET WILT

 Gratis standaard levering
	 Jij	 kiest	 de	 datum	 waarop	 jouw	 fiets	 volledig	

gemonteerd bij jou thuis wordt geleverd. 

 Service levering
	 Voor	 een	 kleine	 bijdrage	 van	 €	 60	 komt	 een	 fiets- 

expert bij je langs. Hij helpt je helemaal op weg met 
je	 nieuwe	elektrische	fiets.	 Je	fiets	wordt	op	 jouw	
maat afgesteld en je krijgt persoonlijke uitleg over 
de	werking	van	je	fiets.

2 GRATIS EERSTE 
ONDERHOUDSSERVICE AAN HUIS

 Onderhoudsservice aan huis
	 Je	hoeft	niet	naar	een	fietsenwinkel	voor	onderhoud	

of	herstellingen.	Een	fietstechnieker	komt	met	een	
mobiel	fietsenatelier	bij	 jou	thuis	voor	slechts	€	59	
zonder extra verplaatsingskosten (prijs is exclusief 
wisselstukken). Plan je herstelling eenvoudig in via 
MyBizbike of maak een telefonische afspraak. 

 Gratis eerste onderhoud
 Bovendien is het eerste onderhoud aan huis t.w.v.  

€	59	gratis.	Dit	binnen	de	6	maanden	na	levering	of	
binnen	de	eerste	500	km,	afhankelijk	van	wat	zich	
het eerste voordoet.

3 GRATIS RETOURNEREN  
BINNEN 30 DAGEN

 Je geniet van een extra lange bedenktijd van maar 
liefst	30	dagen	om	je	elektrische	fiets	uit	te	proberen.	
Mocht je tijdens deze periode toch tot de conclusie 
komen	 dat	 de	 fiets	 niet	 aan	 je	 verwachtingen	
voldoet, dan halen wij hem kosteloos bij jou op en 
krijg jij je geld terug.

4 UITGEBREIDE KLANTENDIENST
 Bij Bizbike kan je terecht voor al je vragen over je 

fiets	en	het	onderhoud	ervan.	Hun	team	staat	elke	
werkdag	telefonisch	voor	je	klaar	van	9	tot	12	u	en	
13	 tot	15	u.	Daarnaast	kan	 je	handig	 je	afspraken	
inplannen via het online platform My Bizbike.

5 GERUSTSTELLENDE GARANTIE
 Levenslange garantie op het aluminium frame 

van	je	fiets	

	 7	jaar	garantie	op	alle	niet-elektronische	
onderdelen 

 3 jaar garantie op elektronische onderdelen: 
motor, batterij en display 

6 GRATIS 24/7 FIETSBIJSTAND  
BIJ VELOCI VIVID

 Gedurende 1 jaar krijg je bij aankoop van de  
elektrische	 stadsfiets	 Veloci	 -	 Vivid	 gratis	 fietsbij-
stand in samenwerking met Europ Assistance.

	 24/7	bescherming	bij	een	lekke	band,	pech,	
ongeval, vandalisme, poging tot diefstal of 
diefstal	in	België	en	20	km	buiten	de	Belgische	
grenzen.

 Je probleem wordt ter plaatse opgelost

 Je krijgt vervoer naar de meest geschikte plaats 
voor reparatie of naar huis

* Gelieve er nota van te nemen dat er beperkingen en 
uitsluitingen van toepassing zijn. Lees aandachtig de 
algemene voorwaarden en het informatiedocument 
over het verzekeringsproduct.

7 FIETSLENING AAN 0% JKP
	 Betaal	pas	na	levering	van	je	elektrische	fiets

	 10	maanden	x	€	199,9	=	€	1999*

 Betaal gespreid over 10 maanden

 0% interest

	 Vraag	je	fietslening	aan	in	de	persoonlijke	en	
beveiligde online ruimte

* Voorbeeld: lening op afbetaling voor een kredietbedrag van  
€	 1999	 terugbetaalbaar	 in	10 maandaflossingen	 van	 €	 199,90	
aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0% (vaste 
actuariële debetrentevoet van 0%), hetzij een totaal terug te betalen 
bedrag	van	€	1999.	Voorschot	€	0.	Contante	prijs	=	€	1999.



Elektrische stadsfiets  
Veloci - Vivid

Bestverkochte elektrische fiets van België

+ Gratis  
1 jaar 24/7 

fietsbijstand
—
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€ 1000
verschil  

met adviesprijs

€ 1999
adviesprijs € 2999

Meer info op  
hbvlshop.be



Batterij in het frame
Dit zorgt voor een betere gewichtsverdeling, waardoor je meer stabi-
liteit ervaart tijdens het fietsen. De stijlvolle verwerking van de batterij 
in het frame zorgt ervoor dat je niet ziet dat je op een elektrische fiets 
rijdt. Bovendien kan je de batterij eenvoudig uit de fiets halen dankzij 
het sleutelslot. Zo kan je deze in huis opladen of meenemen als je de 
fiets buiten laat staan. Dit is niet alleen handig, maar ook veilig.

Een uitzonderlijk groot bereik tot 120 km
Je hoeft je geen zorgen meer te maken over een lege batterij onder-
weg met de Veloci Vivid! Dankzij de krachtige Li-ion batterij kan je 
tochten tot 120 km fietsen bij minimale ondersteuning. Dit maakt deze 
elektrische fiets ideaal voor zowel korte als lange ritten.

Sterke en stille ondersteuning
Dankzij de middenmotor van Bafang heb je altijd een extra duwtje in 
de rug tijdens het fietsen. De motor is compact en zorgt ervoor dat 
het gewicht naar het midden van de fiets wordt verplaatst, wat zorgt 
voor een stabiele en comfortabele rijervaring. Of je nu op een laag of 
hoog ondersteuningsniveau fietst, je blijft soepel trappen dankzij deze 
motor.

MATEN  
Lage instap:  
46 cm - 48 cm - 52 cm 
Hoge instap:  
51 cm - 54 cm - 59 cm

ACTIERADIUS 
Tot 60 km bij maximale 
belasting en tot 120 km bij 
minimale belasting

MIDDENMOTOR 
Bafang Modest middenmotor 
M300 - 36 V, 250W, 80 Nm

BATTERIJ 
Phylion batterij in het frame - 
36 V - 13 Ah - 468 Wh

REMMEN 
Tektro V-brakes met 
elektronische remonderbeking 
voor- en achteraan

VERSNELLINGEN 
Shimano Tourney  
met 7 versnellingen

BANDEN 
Schwalbe Road Cruiser banden 
met anti-leklaag en zijreflectie

DISPLAY
Centraal display  
met 5 ondersteuningsniveaus 
en USB-aansluiting

VERLICHTING 
Voor- en achterlicht gaan 
automatisch branden als het 
donker wordt en het remlicht 
achterop gaat branden bij het 
remmen

5

Meer info op  
hbvlshop.be



Elektrische stadsfiets  
Veloci - Spirit

MATEN  Lage instap: 48 cm - 52 cm
 Hoge instap: 59 cm

ACTIERADIUS Tot 60 km bij maximale belasting en tot 120 km bij minimale belasting

MIDDENMOTOR Bafang Modest middenmotor M300 - 36 V, 250W, 80 Nm

BATTERIJ Phylion batterij in de bagagedrager - 36 V - 13 Ah - 468 Wh

REMMEN Tektro V-brakes met elektronische remonderbeking voor- en achteraan

VERSNELLINGEN Shimano Tourney met 7 versnellingen

BANDEN Schwalbe Road Cruiser banden met anti-leklaag en zijreflectie

DISPLAY Centraal display met 5 ondersteuningsniveaus en USB-aansluiting

6

€ 900
verschil  

met adviesprijs

€ 1300
verschil  

met adviesprijs

€ 1699
adviesprijs € 2599

€ 4195
adviesprijs € 5495



Elektrische plooifiets  
Veloci - Hopper

Elektrische speedpedelec FUELL

MATEN  Lage instap: 48 cm - 52 cm
 Hoge instap: 59 cm

ACTIERADIUS Tot 60 km bij maximale belasting en tot 120 km bij minimale belasting

MIDDENMOTOR Bafang Modest middenmotor M300 - 36 V, 250W, 80 Nm

BATTERIJ Phylion batterij in de bagagedrager - 36 V - 13 Ah - 468 Wh

REMMEN Tektro V-brakes met elektronische remonderbeking voor- en achteraan

VERSNELLINGEN Shimano Tourney met 7 versnellingen

BANDEN Schwalbe Road Cruiser banden met anti-leklaag en zijreflectie

DISPLAY Centraal display met 5 ondersteuningsniveaus en USB-aansluiting

MATEN  Medium en large

KLEUREN Donkergrijs, blauw, donkerrood en zilver

ACTIERADIUS Tot 50 km bij maximale belasting en tot 150 km bij minimale belasting

MIDDENMOTOR Bofeili middenmotor – 500 Wh, 100 Nm

BATTERIJ 2 verwijderbare batterijen in het frame - 48 V – 1008 Wh

SNELHEID Gemiddeld 38 à 40 km/u, maximaal tot 45 km/u

AANDRIJVING Gates Carbon belt

REMMEN Tektro HD-E 350 hydraulische schijfremmen

VERSNELLINGEN Shimano Nexus 5 Geared Hub

BANDEN Pirelli CYCL-E GT banden 

DISPLAY Centraal display met 5 ondersteuningsniveaus en USB-oplaadpoort

ACTIERADIUS Tot 60 km bij maximale belasting en tot 120 km bij minimale belasting

MIDDENMOTOR Bafang Modest middenmotor M300 - 36 V, 250W, 80 Nm

BATTERIJ Phylion batterij in het frame - 36 V - 13 Ah - 468 Wh

REMMEN Tektro V-brakes met elektronische remonderbeking voor- en achteraan

VERSNELLINGEN Shimano Tourney met 7 versnellingen

BANDEN Schwalbe Road Cruiser banden met anti-leklaag en zijreflectie

DISPLAY Centraal display met 5 ondersteuningsniveaus en USB-aansluiting

7

€ 1000
verschil  

met adviesprijs

€ 1899
adviesprijs € 2899



Test onze elektrische fietsen

 Op de Veloci testdagen in je buurt
Kom langs op één van de Veloci testdagen en maak vrijblijvend een testrit met de elektrische fietsen 
en ontdek welke maat het best bij je past. 

 Maak een testrit

 Kom te weten welke maat best bij je past

 Stel je vragen aan een Veloci fietsexpert

 Bestel en betaal je fiets ter plaatse en ontvang een goodiebag t.w.v. € 20 
Mogelijke betaalwijzen: bancontact, kredietkaart en digitale ecocheques (Sodexo, Edenred & Monizze) 
TIP: zorg ervoor dat je kaartlimieten aangepast zijn

 Maak meteen je afspraak voor levering

 Je fiets wordt binnen de week bij je thuis geleverd

Waar en wanneer? Tussen 10 en 17 u. 

za 01/04 Heers Autokeuring Heers - Steenweg 350, 3870 Heers

za 08/04 Oudenaarde Qubus Oudenaarde - Lindestraat 47, 9700 Oudenaarde 
zo 09/04 Rotselaar Autokeuring Rotselaar - Wingepark 3, 3110 Rotselaar

za 15/04 Brugge Wielerpiste Patrick Sercu - Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge 
zo 16/04 Malle Café Trappisten Westmalle - Antwerpsesteenweg 487, 2390 Malle

za 22/04 Genk C-mine - Koolmijn Winterslag, C-Mine 10, 3600 Genk 
zo 23/04 Diksmuide Atheneum Diksmuide - Kaaskerkestraat 22, 8600 Diksmuide

za 29/04 Bree Examencentrum Bree - Industrieter. Peerderbaan 1305, Toekomststraat, 3960 Bree 
zo 30/04 Lokeren Daknamstadion - Daknamstraat 91, 9160 Lokeren

8

Meer info op  
hbvlshop.be



 In de Veloci fietsenwinkels
Liever de fietsen in alle rust uitproberen?  
Dat kan in een van de Veloci fietsenwinkels. Geniet van een koffie  
terwijl een Veloci fietsexpert je alles vertelt over de werking van de fietsen.  

 Maak een testrit

 Kom te weten welke maat best bij je past

 Stel je vragen aan een Veloci fietsexpert

 Ontdek de accessoires

 Bestel en betaal je fiets ter plaatse 
Mogelijke betaalwijzen: bancontact, kredietkaart, overschrijving of met digitale ecocheques  
(Sodexo, Edenred & Monizze)

 Neem hem direct mee naar huis en ontvang een gratis smartphonehouder of maak een 
afspraak voor levering

Fietsenwinkel Aalter 
Lostraat 73,  
9880 Aalter

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. zaterdag  
10 tot 17u30.

 

Fietsenwinkel Houthalen 
Dorpsstraat 1,  
3530 Houthalen

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. vrijdag  
10 tot 12u30 en 13 tot 18 u.
Zaterdag  
10 tot 12u30 en 13 tot 17u30. 

Fietsenwinkel Mortsel 
Antwerpsestraat 55,  
2640 Mortsel

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. zaterdag  
9 tot 12u en 12u30 tot 17u.

Waar en wanneer?


















HEERS

GENK

BREE

ROTSELAAROUDENAARDE

LOKEREN

BRUGGE

AALTER MORTSEL

HOUTHALEN

KASTERLEE

EREMBODEGEM
KUURNE

DIKSMUIDE

MALLE
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Fietsenwinkel Kasterlee

Retiesebaan 137,  
2460 Kasterlee

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. zaterdag  
10 tot 18u.
Open vanaf  
dinsdag 11 april 2023

 

Fietsenwinkel Kuurne

Ringlaan 5,  
8520 Kuurne

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. zaterdag  
10 tot 18u.
Open vanaf  
dinsdag 11 april 2023

Fietsenwinkel Erembodegem

Brusselbaan 7,  
9320 Erembodegem

Openingsuren: 
Dinsdag t.e.m. zaterdag  
10 tot 18u.
Open vanaf  
dinsdag 11 april 2023



Kies bijpassende  
accessoires voor je fiets

Vivid

PAKKET FIETSTAS  
EN SLOT

Kies voor dit pakket 
met speciaal op maat 
ontworpen Veloci 
fietstas en slot. Zo 
gun jij jezelf het best 
bijpassend comfort. 

€ 100

FIETSTAS 

Met deze dubbele fietstas 
in waterafstotend polyester 
kan er een heleboel mee op 
de fiets! De fietstas van de 
Vivid is binnenin afgewerkt 
in de kleur van het frame. 

€ 65

PAKKET FIETSTAS  
EN SLOT

€ 100

FIETSTAS 

€ 65

PAKKET FIETSTAS  
EN SLOT

€ 100

FIETSTAS 

€ 65

10

Spirit

Hopper



Gerust de baan op met je fiets
VERLENGDE GARANTIE

Bij Veloci krijg je levenslange garantie op het frame, 
7 jaar op alle niet-elektronische onderdelen en 3 jaar 
op de elektronische onderdelen van je fiets. Met de 
‘Verlengde garantie’ heb je één jaar extra garantie op 
de elektronische onderdelen van je fiets, onmiddellijk 
aansluitend op de garantietermijn van 3 jaar.

€ 129

Voor alle Veloci-fietsen

FIETSSPIEGEL

Deze linker achteruitkijk-
spiegel past perfect op je 
fiets, is draaibaar, van on-
breekbaar glas en verweert 
niet.

€ 29

FIETSSLOT

Laat je fiets steeds veilig 
achter met het gehard stalen 
kettingslot. Je klikt het een-
voudig in het beugelslot van 
je fiets. Het beschermt je fiets 
dubbel zo goed tegen diefstal 
en voldoet voor de verzekering.  

€ 40

SNELLADER

Nog sneller op weg? Met de snellader 
halveer je de oplaadtijd van je fiets, 
zo is je batterij volledig opgeladen in 
amper 3 uur.

€ 79

BATTERIJ MET EEN BEREIK TOT 140 KM

Haal je graag het onderste uit de kan? Kies 
dan voor de upgrade naar een batterij die 
nog langere afstanden, tot 140 km, per 
laadbeurt haalt.

+ € 300

HELM

Deze veilige en comfortabele 
helm stel je precies af op jouw 
hoofd dankzij het Fit-systeem. 
Met het geïntegreerde led-licht 
achteraan op de helm ben je 
extra zichtbaar in het verkeer.

€ 79

11

OMNIUM-FIETSVERZEKERING

Ga gerust de baan op met je Veloci fiets 
met de omnium-fietsverzekering. Deze 
bestaat uit diefstalverzekering en materiële 
schadeverzekering. Meer informatie 
en algemene voorwaarden van deze 
fietsverzekering vind je terug op onze shop. 

v.a. € 75,67/jaar



Test onze elektrische fietsen

	 Maak	een	gratis	testrit

	 Kom	te	weten	welke	framemaat	best	bij	je	past	

	 Stel	je	vragen	aan	een	fietsexpert

	 Ontdek	de	bijpassende	accessoires	

	 Bestel	en	betaal	de	fiets	ter	plaatse

Op de testdagen:
za	01/04	 Heers Autokeuring Heers	-	Steenweg	350,	3870	Heers

za	08/04	 Oudenaarde Qubus Oudenaarde	-	Lindestraat	47,	9700	Oudenaarde 
zo	09/04	 Rotselaar Autokeuring Rotselaar -	Wingepark	3,	3110	Rotselaar

za	15/04	 Brugge Wielerpiste Patrick Sercu	-	Nijverheidsstraat	112,	8310	Brugge 
zo	16/04	 Malle Café Trappisten Westmalle	-	Antwerpsesteenweg	487,	2390	Malle

za	22/04	 Genk C-mine	-	Koolmijn	Winterslag,	C-Mine	10,	3600	Genk 
zo	23/04	 Diksmuide Atheneum Diksmuide	-	Kaaskerkestraat	22,	8600	Diksmuide

za	29/04	 Bree Examencentrum Bree	-	Industrieter.	Peerderbaan	1305,	Toekomststraat,	3960	Bree 
zo	30/04	 Lokeren Daknamstadion	-	Daknamstraat	91,	9160	Lokeren

In een Veloci fietsenwinkel:
Fietsenwinkel Aalter 
Lostraat	73,	9880	Aalter

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	zaterdag	 
10	tot	17u30.

 

Fietsenwinkel Houthalen 
Dorpsstraat	1,	3530	Houthalen

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	vrijdag	 
10	tot	12u30	en	13	tot	18	u.
Zaterdag	 
10	tot	12u30	en	13	tot	17u30.	

Fietsenwinkel Mortsel 
Antwerpsestraat	55,	2640	Mortsel

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	zaterdag	 
9	tot	12u	en	12u30	tot	17u.

Fietsenwinkel Kasterlee

Retiesebaan	137,	2460	Kasterlee

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	zaterdag	 
10	tot	18u.
Open vanaf dinsdag 11 april 2023

 

Fietsenwinkel Kuurne

Ringlaan	5,	8520	Kuurne

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	zaterdag	 
10	tot	18u.
Open vanaf dinsdag 11 april 2023

Fietsenwinkel Erembodegem

Brusselbaan	7,	9320	Erembodegem

Openingsuren: 
Dinsdag	t.e.m.	zaterdag	 
10	tot	18u.
Open vanaf dinsdag 11 april 2023

De
 ‘a

dv
ie

sp
rij

s’ 
w

er
d 

on
s 

do
or

 d
e 

le
ve

ra
nc

ie
r m

ee
ge

de
el

d 
al

s 
de

 v
rij

bl
ijv

en
d 

vo
or

ge
st

el
de

 v
er

ko
op

pr
ijs

. D
e 

oo
rs

pr
on

ke
lij

ke
 a

dv
ie

sp
rij

s 
en

 h
et

 v
er

sc
hi

l m
et

 o
nz

e 
ac

tu
el

e 
ac

tie
pr

ijs
 w

or
de

n 
al

s 
in

fo
rm

at
ie

 v
er

m
el

d.
 Z

ol
an

g 
de

 v
oo

rr
aa

d 
st

re
kt

. W
e 

be
st

ed
en

 a
lle

 a
an

da
ch

t a
an

 d
e 

ju
is

te
 o

m
sc

hr
ijv

in
g 

va
n 

de
 p

ro
du

ct
en

, d
e 

pr
ijs

 e
n 

de
 a

nd
er

e 
m

od
al

ite
ite

n.
 D

e 
pr

ijz
en

 w
or

de
n 

ve
rm

el
d 

in
 e

ur
o 

en
 zi

jn
 in

cl
us

ie
f B

TW
 e

n 
de

 R
ec

up
el

bi
jd

ra
ge

 is
 in

be
gr

ep
en

, m
aa

r o
nd

er
 vo

or
be

ho
ud

 va
n 

pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n,

 
w

ijz
ig

in
ge

n 
va

n 
le

ve
rte

rm
ijn

, t
ik

fo
ut

en
, o

no
pz

et
te

lij
ke

 o
f z

el
fs

 e
en

 g
ro

ve
 fo

ut
 in

 d
e 

om
sc

hr
ijv

in
g 

va
n 

on
ze

 p
ro

du
ct

en
, d

e 
pr

ijs
 e

n/
of

 a
nd

er
e 

m
od

al
ite

ite
n.

 In
 2

02
2 

w
as

 V
el

oc
i V

iv
id

 d
e 

be
st

 v
er

ko
ch

te
 e

le
kt

ris
ch

e 
st

ad
sfi

et
s 

in
 B

el
gi

ë

Bestel	nu	op	hbvlshop.be	of	bel	056/900 655
Binnen	de	week	gratis	geleverd


