Extra nieuws
Vught

Verhuizing
Overname en verhuizing extrabike
Op het moment van schrijven

Een mooie ruimte werd

wordt er ontzettend hard

gevonden in de Baarzenstraat

gewerkt aan een grote nieuwe

in Vught en de nieuwe naam

showroom waar een ruime

Extrabike was daarmee een

collectie topmerken tentoon

feit. Ook met hard werken en

zal worden gesteld.

veel uren draaien konden we

Daarnaast wordt er gebouwd

het al maar groeiende aanbod

aan moderne en ruime

in onderhoud, reparatie en de

werkplaats waar fietsen tot in

verkoop niet meer samen aan

de puntjes geserviced kunnen

en 2 monteurs werden aan het

worden. Aanleiding van dit

team toegevoegd. 12 jaar lang

Ook het huismerk Sandex zal bij
Van Grinsven ExtraBikes vertegenwoordigd zijn.
alles is de overname van

hebben we ons ingezet om u

extrabike. 12 jaar geleden

en andere klanten van de

hebben wij (Pascal en Nicole

beste fietsen en service te

van de Sande) onze banen

voorzien. Onlangs kwam er

opgezegd en zijn aan een

een nieuwe uitdaging op ons

geweldig avontuur begonnen

pad en na een aantal

genaamd iedereenmobiel. Met

gesprekken met Peter van

een oppervlakte van 50m2

Grinsven van Van Grinsven

begonnen we het avontuur in

Rijwielen te Vught werd ons

een piepklein e-bike winkeltje

duidelijk dat we de nieuwe

in Vlijmen. Het winkeltje

uitdaging konden aangaan.

bleek na 1.5 jaar al te klein te

Alleen op voorwaarde dat er

worden en er moest worden

voor u niets nadelig zou

uitgekeken naar meer ruimte.

veranderen wilden wij de

Service en
onderhoud
Voor alle service en
onderhoud verandert er
voor u niets. U bent voor
alle onderhoud en service
beurten van harte welkom
bij Van Grinsven ExtraBikes.
De voorwaarden van de
gratis eerste service beurt
en de service beurten met
korting blijven
onveranderd. Omdat alle
dealer schappen
gehandhaafd blijven zullen
ook de garantie
afwikkelingen even soepel
verlopen. Wel zo handig.
toch. Vergeet bij u bezoek
niet uw factuur en service
kaart mee te nemen.
nieuwe uitdaging aangaan en
daar zijn we samen met Peter
van Grinsven geweldig
uitgekomen. De merken Flyer,
Kalkhoff, Cortina, Sandex en
Sensa zullen allen een mooie
plek krijgen in de nieuwe
showroom. Nicole en ik

willen u hartelijk danken voor

die u ons heeft gegund. Wij

Grinsven ExtraBikes op een

het vertrouwen dat u in ons

hebben er het volste

warm onthaal kunt rekenen.

heeft gesteld en de verkopen

vertrouwen in dat u bij Van

Even voorstellen
Van Grinsven Rijwielen wordt Van Grinsven ExtraBikes
Wij zijn al ruim 10 jaar gevestigd

Ook voor kinderfietsen bent u bij

aan de Industrieweg te Vught.

ons aan het juiste adres.

Met meer dan 25 jaar ervaring
weten wij voor bijna alle
problemen aan uw fiets wel een
oplossing te bedenken. Goede
service staat bij ons hoog in het
vaandel.
Naast de reeds genoemde
merken voeren wij onder andere

Op onze eerste verdieping vindt
u een collectie kinderfietsen van
onder andere de merken Alpina,
Volare en Gouden Leeuw.
WORDT

Brabantse gezelligheid is ons niet
vreemd. De koffie of thee staat
altijd voor u klaar.

Superia, Union, Votani, Bikkel en

Wij heten u vanaf 9 maart van

Gouden Leeuw.

harte welkom!

Van Grinsven ExtraBikes
Industrieweg 3p
5262 GJ Vught
073-6562965

Onze openingstijden:
Dinsdag

09.00-18.00 uur

Woensdag

09.00-18.00 uur

Donderdag

09.00-18.00 uur

Vrijdag

09.00-18.00 uur

Zaterdag

09.00-15.00 uur

