
ANWB e-bike 2016ANWB e-bike 2016  | 71

Superscherpe (internet)prijzen gecombineerd met 
een eigen en hoogwaardig servicecentrum bepa-
len voor een groot deel het succes van  Matrabike. 
Bovendien toont de � etsimporteur uit Waalwijk met 
zijn uitgebreide webshop en de negen winkels in 
Nederland en België aan dat on- en of� ine ver-
koopkanalen elkaar enorm kunnen versterken. 
Als je maar weet waar je kansen liggen.
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MATRABIKE E-BIKE

MATRABIKE
Al 25 jaar!

Iemand die dat maar al te goed weet is direc-
teur Theo Mank. Een handelaar pur sang. In 
1991 verkoopt hij in z’n uppie vanuit zijn ga-
rage zijn eerste � etsen. Nu, 25 jaar later, be-
staat Matrabike uit ruim vijftig medewerkers, 
is de garage verruild voor een groot hoofd-
kantoor en vliegen er 25.000 � etsen per jaar 
de deur uit. Genoeg ingrediënten voor een 
feestelijk jubileumjaar.

Tientje

Misschien ligt een simpele, doch wijze les van 
zijn vader wel aan de basis van dit alles. Die 
gaf zoonlief mee dat er meer mensen een 
tientje op zak hebben dan 25 gulden. Richt je 
als handelaar dus op dat tientje. Een � loso� e 
die niet aan dovemansoren is besteed, getui-
ge de klantvriendelijke prijzen van de (elek-
trische) � etsen. E-bikes zijn vanaf € 899,- al te 
koop; opruimingsmodellen soms zelfs voor 
een bodemprijs van € 699,-. Theo Mank: ‘Er 
zijn nou eenmaal meer mensen die € 899,- 
kunnen uitgeven aan een � ets dan € 3000,-. ’ 
Jong geleerd is oud gedaan.
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Topmerken

Ondanks de lage prijzen levert Matrabike 
e-bikes van hoge kwaliteit. Van een hele serie 
elektrische � etsen van het eigen merk Cross 
met het intelligente Shimano Steps systeem 
tot de Gepida-lijn met Bosch middenmotor: 
Matrabike werkt samen met topmerken. Hoe 
valt dat aantrekkelijke prijskaartje dan toch 
te verklaren? Theo Mank: ‘Door onze directe 
inkoop en groot volume. Wij hebben zo’n 
14.000 � etsen op voorraad en leveren van 
 fabrikant naar klant. Dat maakt ons onder-
scheidend.’

Webshop

Dat Nederlanders prijsbewust zijn, blijkt ook 
wel uit de enorme bezoekersaantallen van de 
webshop: ruim 15.000 belangstellenden per 
dag. Waar je woont in Nederland (of België) 
maakt voor de verkoop niet uit, want Matrabi-
ke bezorgt alle � etsen gratis en levert orders 
binnen 24 uur op werkdagen. En dat al sinds 
2001.

Of� ine

Maar ook of� ine is Matrabike goed vertegen-
woordigd. Zo kun je bij het callcenter terecht 
met alle vragen. En als je graag een proefrit 
maakt voor een eventuele aankoop is met ze-
ven winkels in eigen land en twee in België 
de kans groot dat er een vestiging in jouw 
buurt is. Is dat niet het geval en bestel je lie-
ver niet online? Dan loont het volgens de di-
recteur toch om er even voor te rijden. ‘In de 
praktijk gebeurt dit ook, want het prijsver-
schil is vaak vele tientallen procenten.’ •

Omruilgarantie
E-bike gekocht, maar niet tevreden? Geen 

zorgen. Bij je aankoop via Matrabike.nl 

heb je altijd 14 dagen de tijd om je bestel-

ling te retourneren wanneer deze niet 

naar wens is.

ANWB Fietsverzekering
Matrabike is partner van de ANWB en kan 

daardoor tegen een zeer gunstig tarief de 

ANWB � etsverzekering en ANWB E-bike 

verzekering aanbieden. Als ANWB-lid ont-

vang je bovendien 5% korting op je premie. 

Reparatie
Tijd voor een reparatie? Dan kun je met je 

� ets bij de werkplaats in Waalwijk terecht 

of in een van de negen winkels. 

Jubileum
Dit jaar viert Matrabike zijn 25-jarig be-

staan. In een kwart eeuw is de zilveren 

jubilaris uitgegroeid tot een betrouwbare 

en vaste waarde in de � etsbranche. 

 Volgende doel: het gouden jubileum.

MATRABIKE E-BIKE

MEER INFORMATIE: WWW.MATRABIKE.NL 

Cross Elegra 

Deze complete elektrische � ets 

wordt geleverd met het betrouw-

bare Shimano Steps systeem. 

Kortom, de ideale � ets voor wie 

een middenmotor zoekt.

Cross E-Trendy City N3 

De meest populaire elektrische 

� ets van Matrabike. Deze � ets is 

zeer geschikt voor de dagelijkse 

ritjes. Wij beoordeelden hem dan 

ook met 4,5 sterren.
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