Fietswereld Dittrich Harkstede
Al meer dan 30 jaar hèt vertrouwde adres
voor fietsen, reparaties en fietsonderdelen!
De fiets vormt al eeuwenlang een onmisbaar onderdeel in het
dagelijkse straatbeeld. We vergeten vaak hoe bijzonder de fiets
eigenlijk is. Duitser Karl Drais (1785-1851) wordt gezien als de
uitvinder van de fiets. Drais stond aan de wieg van de eerste
(loop)fiets, om het voortbewegen van de mens te vereenvoudigen. Echter, pas in 1865 verschijnt de fiets die het meest op
onze huidige fiets lijkt. De technologische ontwikkeling in de
fietsenbranche gaat snel.
In het Groningse dorpje Harkstede loop ik de
fietswereld van de familie Dittrich binnen en heb
een gesprek met eigenaar Daniël Dittrich. Fietswereld Dittrich is inmiddels een begrip op het
gebied van fietsen in allerlei soorten en maten.
Opvallend is vooral de persoonlijke aandacht,
het professionele advies, maar ook de vakkundige reparaties. Er is veel kennis van zaken. Ik
tref vele vierkante meters showroom aan, gevuld

met allerlei soorten fietsen. Volop e-bikes, stadsfietsen, mountainbikes, kinderfietsen, maar ook
degelijke tweedehands fietsen. Natuurlijk zijn er
ook aanverwante fietsartikelen, voor nog meer
fietsgemak. Fietswereld Dittrich is merkdealer van
A – merken. Daniël is 17 jaar geleden begonnen
in de fietsenzaak van zijn vader en heeft de zaak
inmiddels overgenomen. Vader Dittrich doet na
bijna 32 jaar, een stapje terug.

“Er is in de loop van de tijd heel veel veranderd.
Vroeger verkochten wij grotendeels stadsfietsen.
Tegenwoordig beslaat de elektrische fiets 80% van
onze verkoop”, vertelt Daniël aan het begin van het
gesprek. Duidelijk is dat Daniël een gepassioneerde
fietsenmaker is. Hij houdt van zijn vak. Bijzonder
is de ongedwongen sfeer binnen het bedrijf, ook
onderling, dat is duidelijk voelbaar. Daniël en zijn
team onderhouden en repareren fietsen met zorg
en aandacht, alsof het om hun eigen fiets gaat.
“Bij bieden een uitstekende service. Zo wordt een
onderhoudsbeurt veelal nog dezelfde dag uitgevoerd, waardoor men weer zo gauw mogelijk kan
genieten van de fiets. Ook bestaat de mogelijkheid
voor het halen en brengen van de fiets. Wij repareren alle fietsen die bij ons binnen worden gebracht,
ook als de fiets niet bij ons is gekocht. Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop”, zegt Daniël.

Klantvriendelijkheid
staat bij ons voorop
E- bike - accutester
“Bij ons bestaat de mogelijkheid om de accu van
een e-bike uitgebreid te laten testen. Wij maken
gebruik van een geavanceerde accutester, geschikt
voor elk type fiets en accu. Met de tester meten wij
de hoeveelheid energie en capaciteit van de accu,
snel en betrouwbaar”, zegt Daniël.

Fietswereld Dittrich, met op de voorgrond de loopfiets.
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Fietsen op maat
Wij leveren, naast reguliere fietsen, ook fietsen op
maat. Een volledig op maat gemaakte fiets, naar
eigen smaak/kleur, afmetingen en speciale versnellingsnaaf. Het is allemaal mogelijk bij fietswereld
Dittrich. “Alles is in principe leverbaar, wij kunnen
een basisfiets aanpassen naar ieders wens. Mid-

dels een zadelmeting, waarbij de zitbotten worden
opgemeten, wordt het fietsgenot voor iedere klant
zo optimaal mogelijk gemaakt. Ook voor gehandicapten en langdurig zieken bieden wij mogelijkheden om te kunnen fietsen. Enige tijd geleden
verkocht ik een elektrische fiets. Een dag nadien
kreeg de man een beroerte. Vanzelfsprekend werd
de aankoop van de fiets geannuleerd. Echter, een
maand later kocht de man een loopfiets, de Lopifit,
waardoor hij zijn conditie weer wat kon opbouwen. Het gaat inmiddels zo goed met hem, dat hij
de loopfiets weer heeft ingeruild voor een nieuwe
elektrische fiets. De mogelijkheden zijn legio. Wij
leveren ook rolstoelfietsen. Een rolstoelfiets is een
combinatie van een fiets en een rolstoel, bedoeld
voor twee personen. Meestal zit de rolstoelgebruiker voorop, de andere persoon stuurt en fietst”,
vertelt Daniël.
Leasefiets, goed voor de gezondheid en het milieu
“In 2021 maakt de overheid het gemakkelijker en
aantrekkelijker om een fiets te leasen. De overheid
stimuleert een gezonde levensstijl en ontlast hiermee tevens het milieu. Ook worden er in de toekomst zogenaamde fietssnelwegen aangelegd. Wie
via de werkgever een fiets wil leasen, betaalt daar
vanaf 2021 een paar euro per maand voor. Met de
regeling wordt het dus veel eenvoudiger gemaakt
om een fiets te leasen. Evenals bij leaseauto’s geldt
straks een vaste bijtelling, voor het privégebruik
van de leasefiets. Het Rijk zal de nieuwe regels nog
bekend maken”, aldus Daniël.
Welke fiets is geschikt voor jou? Fietswereld Dittrich helpt je graag bij het vinden van de juiste
fiets. Zie voor meer informatie www.fietswerelddittrich.nl Er is voor elk wat wils!
Door Alette Roorda - Winkel
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