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Fietswinkel Hello Vélo en autogarage Imacar samen in het zadel

Kies uw nieuwe e-bike tijdens testdag Hello Vélo

De rit van de toekomst bolt niet meer uit-
sluitend op vier wielen, maar steeds vaker 
op twee. Die boodschap heeft men bij autog-
arage Imacar op de Prins Boudewijnlaan in 
Sint-Niklaas al lang begrepen. Begin vorig 
jaar werd in de garage de fietsenwinkel Hello 
Vélo geopend. Een zaak die zich uitsluitend 
richt op de leasing en verkoop van alle moge-
lijke soorten elektrische fietsen. Van bakfiet-
sen en andere stadsmodellen tot mountain-
bikes en plooifietsen: alle e-bikes zijn in de 
fietsenwinkel meteen voorradig en direct le-
verbaar. “We spelen met Hello Vélo resoluut 
in op de tendens van de gedeelde mobiliteit”, 
zegt Hervé De Braekeleer van Imacar. “De 
fiets wordt steeds belangrijker in het verkeer. 
Door een autoconcessie te combineren met 
een fietsenwinkel willen we daarin een voor-
trekkersrol spelen.”

Wie een e-bike koopt of least bij Hello Vélo, 
hoeft niet lang te wachten om in het zadel 
te gaan. In tegenstelling tot de meeste ande-
re fietsenwinkels zijn bij Imacar zo goed als 
alle modellen bijna meteen leverbaar. “We 
beschikken over een ruime vloot van meer 
dan driehonderd fietsen”, weet Elias De Bock, 
projectleider van Hello Vélo. “Iemand die 
vandaag bij ons een fiets koopt, kan er bijna 
meteen mee vertrekken. Bij andere firma’s 
duurt het vaak maanden vooraleer het model 
geleverd wordt. Dat betekent in veel gevallen 
geen fietszomer meer dit jaar. Maar niet bij 
ons.”
Een van de vele e-bikes van Imacar testen kan 
op zaterdag 19 maart tijdens een test- en fa-
miliedag bij Hello Vélo. Wie wil, kan dan op 
een fiets naar keuze een bewegwijzerd par-
cours volgen en het materiaal aan een uitge-

breide test onderwerpen. “Door zelf met een 
e-bike te rijden besef je pas de dynamiek en 
meerwaarde van zo’n fiets. Bij Hello Vélo heb-
ben we bovendien een echte specialist in de 
rangen die elk probleem in een handomdraai 
oplost. Dienst na verkoop vinden we heel be-
langrijk. Ook mensen die hun fiets niet bij ons 
kochten, zijn meer dan welkom voor een her-
stelling of onderhoud.”
Helemaal overtuigd van het gemak en comfort 
van een e-bike? Imacar neemt uw (tweede) 
auto over in ruil voor een gloednieuwe elek-
trische fiets. “Een andere garage aanspreken 
voor de verkoop van uw wagen is niet meer 
nodig”, klinkt het. “Wij nemen alle adminis-
tratie voor onze rekening zodat u zorgeloos de 
overstap kan maken naar een e-bike.”
De testdag vindt plaats op 19 maart tijdens 
de Hello Vélo Roadshow aan garage Imacar 
op de Prins Boudewijnlaan in Sint-Niklaas.

Met de e-bike-winkel Hello Vélo 
schakelt Imacar in Sint-Niklaas 
een versnelling hoger op het 
vlak van mobiliteit. “Met de 
combinatie van een autogarage 
met een fietsenwinkel nemen 
we voorsprong in het stadsver-
keer”, klinkt het. Nog niet over-
tuigd? Kom op zaterdag 19 maart  
dan langs om de meer dan drie-
honderd meteen leverbare elek-
trische (bak)fietsen, mountain-
bikes of plooifietsen uit te testen 
tijdens een familiedag. 
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