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Geachte dames en heren, 
 
Samen sterker met het Accell experience center! 
Vorige week stuurde BOVAG Fietsbedrijven een oproep naar u om te komen praten over de 
voortgang van het Accell experience center ‘De Fietser’ dat in de historische ENKA-fabriek in Ede 
wordt gerealiseerd. We vinden het jammer dat de BOVAG in haar oproep uitgaat van tegenstellingen 
in plaats van constructief mee te denken in dit initiatief dat de branche alleen maar kan versterken. 
Omdat wij als Accell niet uitgenodigd zijn om u ter plaatste te woord te staan over dit onderwerp, 
willen we u met deze brief informeren over het doel en de opzet van De Fietser. 
 
BOVAG spreekt de verwachting uit dat Accell Nederland direct vanuit het experience center fietsen 
aan de consument gaat verkopen. Het Accell experience center wordt echter geen winkel en die 
plannen zijn er ook nooit geweest. We kunnen daar niet duidelijk genoeg over zijn. Het experience 
center is bedoeld als verlengstuk van uw showroom. Juist in een tijd dat het voor u als individuele 
ondernemer onmogelijk is om alle modellen op de winkelvloer te hebben, biedt het experience 
center een oplossing voor samenwerking met de vakhandel. Het doel is dan ook om met behulp van 
het experience center samen sterker te worden. 
 
Inspelen op koopgedrag van nu én de toekomst 
In De Fietser ontvangen we de bezoekers in een passende sfeer om hen uitgebreid voor te lichten en 
hun fiets naar keuze te laten uitproberen. Vanuit onze talloze testdagen weten we dat het voor een 
consument anno 2016 niet acceptabel is dat hij na een keuze voor een fiets maar moet afwachten of 
deze op voorraad is of geleverd kan worden. Deze teleurstelling zou het idee van De Fietser en 
daarmee de vakhandel schaden. Daarom is het van belang dat een fiets voor een geïnteresseerde 
consument vanuit De Fietser gereserveerd kan worden. De wet beschouwt het reserveren van een 
fiets als ‘bestelling’ en dus ‘detailhandel’ ook al vindt er feitelijk geen koop plaats. Uitsluitend om die 
reden is een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd om detailhandel mogelijk te maken. 
Het doel is en blijft dus om de consument naar uw winkel te sturen met de juiste informatie én een 
koopintentie waarbij de fiets al is geregeld. De feitelijke transactie vindt bij u plaats. Ofwel u had de 
fiets al op voorraad óf u krijgt hem via ons geleverd. We gaan ook niet onderhandelen over prijzen en 
we gaan niet inruilen. Kortom; de retailactiviteiten blijven daar waar ze horen en de vakhandel is de 
partij die de fiets aan de consument levert, met behoud van de gewone marge. Het experience 
center is daarmee letterlijk een verlengstuk van uw diensten.  
 



 

 
Vakhandel naar een hoger niveau 
Als Accell Nederland blijven we met u als dealer kijken hoe we gezamenlijk de vakhandel sterk en 
aantrekkelijk kunnen houden. Hierbij speelt De Fietser een belangrijke rol, met grote voordelen en 
kostenbesparingen voor u. 
 
Omdat we u intensief bij De Fietser willen betrekken zal De Fietser elke maandag en dinsdag 
uitsluitend geopend zijn voor de vakhandel. Tijdens deze vakdagen willen we onze producten op een 
professionele manier aan u presenteren. Dit is nodig om gefaseerd introducties te kunnen doen en zo 
op den duur afscheid te kunnen nemen van de jaarcollecties.  
 
Met De Fietser werken we ook aan uw kennis en opleiding. Zo willen we dealerseminars en 
trainingen organiseren en stellen we het auditorium beschikbaar voor bijvoorbeeld branche-
organisaties, zoals BOVAG. Met de komst van De Fietser tillen we de vakhandel dus naar een hoger 
niveau!  
 
Ook in de toekomst willen we met u, de retailorganisaties en de BOVAG blijven onderzoeken hoe we 
in kunnen spelen op een gewijzigd oriëntatie- en koopgedrag van de nieuwe consument. Daarbij 
staat de vakhandel in onze visie centraal. We hopen dat BOVAG openstaat voor deze oproep en met 
ons hierover in gesprek wil gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
ACCELL NEDERLAND B.V. 
 
 
 
 
 
Wouter Jager 
Algemeen directeur  
 


