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STELLA E-BIKE

Tekst en fotogra� e: Marc Erwich

Zes jaar geleden klusten twee jonge jongens in een 
schuurtje achter het huis van hun ouders aan hun 
eerste elektrische � ets. Nu is Stella Fietsen een vol-
wassen bedrijf dat in rap tempo de e-bike markt 
verovert. Belangrijkste wapens: de service aan 
huis, scherpe prijzen en realiteitszin.

Het verhaal van oprichters Wilco van de Kamp 
en Daan van Renselaar – beiden nog net twinti-
gers – klinkt als dat van de selfmade man. Zeul-
den ze in het begin nog zelf met hun � etsen door 
de straten van hun woonplaats in de hoop er een 
paar te kunnen slijten; tegenwoordig zijn ze de 
directeuren van een bedrijf met � inke omzet. 
Toch stijgt het enorme succes niet naar hun 
hoofd. Weloverwogen werken ze vanuit hun be-
drijfspand, bescheiden gelegen aan de rand van 
het Gelderse Nunspeet, aan de verdere groei van 
Stella Fietsen. Van de Kamp: ‘We doen het stap 
voor stap. Nooit alles meteen willen.’

Ondernemersbloed

Opvallend genoeg had het duo in eerste instantie 
geen af� niteit met de elektrische � ets. Maar door 
de opleiding commerciële economie en een � kse 
dosis ondernemersbloed zagen ze wel direct kan-
sen. Van de Kamp: ‘Wij vonden de e-bike een 
mooi product met veel potentie. Alleen wel erg 
duur. Dat moest veel goedkoper kunnen. Daar-
naast kozen we ook direct voor een onderschei-
dende en servicegerichte aanpak. De klant is 
immers koning.’

Service aan huis

Centraal bij Stella Fietsen staat dan ook de ‘ser-
vice aan huis’, een unieke dienst waarbij ruim 50 
bussen kriskras door Nederland rijden om de 
klant thuis te helpen. De rijdende � etswinkels le-
veren niet alleen � etsen af, maar komen ook 
langs voor een onderhoudsbeurt, demonstratie of 
proefrit. Van de Kamp: ‘Een � ets kopen is een in-
vestering, dus we mogen onze klanten best wel 
in de watten leggen. Daarom kunnen ze gratis en 
geheel vrijblijvend een proefrit maken in hun ei-
gen vertrouwde omgeving. ‘Onze adviseurs zit-
ten namelijk in heel Nederland.’ En dat kan ook 
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best na werktijd.’ Een concept dat aanslaat bij 
de klant, getuige de lovende reviews en het 
beoordelingscijfer: een 8,7. Een rapport om 
thuis mee te komen.

Lage vanafprijs
 
De lage vanafprijs (€999,-) is een ander be-
langrijk onderscheidend kenmerk. Door de 
fietsen direct aan de klant te verkopen, ver-
valt de marge van de rijwielhandel. Een ge-
brek aan verkooppunten hebben ze echter 
niet. Van de Kamp: ‘Naast ons hoofdkantoor 
in Nunspeet hebben we ook vestigingen in 
Purmerend, Waddinxveen, omgeving Eindho-
ven en op Texel, hoewel de laatste op verhuur 
is gericht. En binnenkort openen we onze eer-
ste buitenlandse filiaal in de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen.’

Kwaliteitsproducten
 
Ook de verbreding van de markt draagt bij 
aan de groei van Stella Fietsen. Jarenlang 
werd de e-bike beschouwd als vervoersmid-
del voor senioren. Maar die tijd is voorbij. In 
de showroom barst het van de hippe modellen 
met stoere designs, waarbij je nauwelijks ver-
schil ziet met een gewone fiets. Of duikt er in-
eens een elektrische mamafiets op, compleet 
met kinderzitjes. En de elektrische bakfiets is 
ook al in de maak. Van de Kamp: ‘Elk seizoen 
ontwikkelen we nieuwe fietsen en krijgen be-
staande modellen een upgrade. Vanwege de 
verschillende behoeften hebben we een uit-
eenlopend aanbod. Van een speed-pedalec 
die 45 kilometer per uur kan tot een e-bike 
met laag instapmodel voor ouderen. Door as-
semblage in onze Nederlandse fabriek leve-
ren we e-bikes van hoge kwaliteit. 
Zo wonnen we in 2015 de ANWB-award voor 
de beste elektrische fiets tot € 2000,- ’

Wind mee
 
Net als de e-bike heeft Stella Fietsen de wind 
dus mee. Er is al meerdere malen verhuisd 
naar een groter pand, het aantal werknemers 
is opgelopen tot zo’n 160 en de eerste stappen 
over de grens volgen spoedig. Toch spat de 
ambitie er nog steeds vanaf. Van de Kamp: 
‘Uiteindelijk willen we de grootste speler van 
Nederland worden. Daar doen we elke dag 
onze uiterste best voor. Maar dat is voor de 
langere termijn. Laat eerst de topdrukte van 
het nieuwe seizoen maar komen. Wij zijn er 
klaar voor.’• 

InformatIe: 
WWW.steLLafIetsen.nL
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