
TIMYO INSIGHTS is ontworpen en geproduceerd in Roosendaal 

Innovatieve ondernemersgeest
Wij zijn Timyo, e-bike producent. En dat we niet zomaar een 

producent zijn, ga je nu ontdekken. In alles wat we doen streven 

we de hoogste kwaliteit na. In een sterk veranderende wereld 

met nieuwe mobiliteitsvereisten zetten wij als producent van 

e-bikes hoog in op innovatie en onderscheidend vermogen. 

Onderscheidend vermogen kun je natuurlijk op talloze manieren 

benaderen, maar bij Timyo is de fundamentele eigenschap dat we 

onafhankelijk zijn in de gehele supply chain. Van idee ontwikkelen 

tot service aan de dealer, alles doen we in eigen beheer. 

Het stelt ons in staat om in te spelen op actualiteiten, voorop te 

lopen in trends en de hoogste kwaliteit te garanderen in alles 

wat we doen. Ontdek waarom samenwerken met Timyo jou als 

dealer slagkracht geeft en tegelijkertijd commercieel meer dan 

interessant voor je is.
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Samenwerken  
en supporten

Timyo is erop ingericht om het maximale 

te halen uit onze samenwerkingen. Dat 

zie je terug in de keuze voor materialen 

en technieken in ons productieproces, 

de strategische partnerschappen met 

dealers en distributeurs en de service 

die we leveren. Door deze manier van 

ondernemen kunnen we in elke stap 

van de supply chain zorgen voor de 

beste kwaliteit en voldoen we aan alle 

verwachtingen. 

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze partners 
meer inzicht te geven in de Timyo groep en onze  innovaties. 

Steve Zhu, founder and owner Timyo 

Timyo is wereldwijd actief op de markt van ‘order-made’ e-bikes.
Een sterke R&D afdeling, hoge kwaliteit en met grensverleggende concepten.

Trots op onze eigen 
merken
Timyo heeft zelf drie merken 
ontwikkeld, gericht op e-mobility. 
Om een goed en passend 
aanbod te kunnen doen, heeft 
elk merk unieke eigenschappen 
om de eigen doelgroep te 
bedienen: VanDijck met een 
klassieke uitstraling, Muon is er 
voor de sportieve fietsers en 
Keola voor de jonge en moderne 
doelgroep. Maak kennis met 
onze merken en ontdek hun 
modellen.
 
 Lees verder op pagina 5

Timyo Experience Center
In maart 2022 openden we ons eerste 
experience-centrum. Dit is een unieke 
winkel, middenin het stadscentrum van 
Bornem, België.  Behalve voor bezoekjes 
aan het winkelgedeelte, wordt deze 
locatie ook gebruikt voor trainingen van 
vakinhoudelijke trainingen aan dealers. 
Onze technische partners geven deze 
trainingen en bieden hiermee bestaande 
en potentiële dealers nieuwe inzichten. 
Op deze manier zorgen we samen met 
onze klanten voor een hoger kennisniveau, 
betere sales en een betere service voor de 
eindgebruiker! 
 
 Lees verder op pagina 12
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WHEN YOU PAY ATTENTION TO DETAIL,  
THE BIG PICTURE WILL TAKE CARE OF ITSELF.
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We hebben niet alleen 
geïnvesteerd in nieuwe 

frameproductietechnieken, maar 
zijn ook relaties aangegaan met 
leveranciers buiten de reguliere 
aanvoerkanalen om. Hiermee 

kunnen we ons onderscheiden, 
onze flexibiliteit vergroten en onze 
huidige en nieuwe OEM-klanten 
een aantrekkelijk aanbod doen.  

In Litouwen staat onze eigen assembla-
gefabriek. Deze is onlangs flink uitgebreid 
waardoor onze capaciteit bijna is verdub-
beld. Al onze fietsen worden daar met aan-
dacht en oog voor detail geassembleerd. 
Deze belangrijke stap in de reis van de fiets 

valt volledig binnen ons eigen proces. 

Op transport
Vanuit Litouwen gaan alle fietsen over de 
weg naar de laatste bestemming in ons 
productieproces.

Onlangs flink uitgebreid waardoor onze 
capaciteit bijna is verdubbeld 

TIMYO INSIGHTS

Onze fietsen worden gemaakt in onze eigen fabriek, onze merken 
ontstaan in de beleving van onze klanten – Steve Zhu 

De keuze om het gehele proces – van 
ontwikkeling tot service en onderhoud 
– in eigen beheer te houden, is de 
garantie voor onze kwaliteit. Aan elk 
detail is zorg, aandacht en tijd besteed 
en dat zie je terug in onze e-bikes. 

Onze onafhankelijkheid maakt ons 
vindingrijk en slagkrachtig in alles wat 

we doen, vanaf het moment dat onze 
R&D-team een kans ziet tijdens het 
(industrial) design, bij het produceren 
van de frames of het lakken, 
assembleren en distribueren. En ook in 
onze sales en  serviceverlening merk je 
dat alles klopt en dat onze producten 
en diensten vernieuwend en duurzaam 
zijn. 

CHINA
Onze eigen frameproductie  
Doen wat je belooft. Dat geldt zeker voor 
Timyo. Fietsen op tijd leveren valt daar 
net zo goed onder. Onze strategie van 
onafhankelijk zijn in de gehele supply 
chain werkt daardoor in ons voordeel. 
In China produceren we zelf onze 
frames waardoor we altijd grip hebben 
op onze voorraad e-bikes. We kunnen 
gevarieerd produceren doordat we zelf 
kunnen kiezen uit diverse uitvaleinden, 
balhoofdbuizen, hoofdbuizen (in-tube) 
en motor brackets. Voor private labels 
is het zelfs mogelijk om eigen custom 
frames samen te stellen. 

De productietijd van  
een frame is verkort met  
50 procent  

Alle componenten en buizen zijn zo 
ontworpen dat het aantal lasnaden 
kan worden beperkt tot vijf stuks. 
Hiermee zijn we in staat de reguliere 
productietijd van een frame in te 
korten met 50 procent. “De wereld 
verandert snel, economieën herstellen 
en expanderen en de markt vraagt om 
producten die nauw aansluiten bij de 
behoefte van de klant, waardoor de 
druk op de supply chain groot is. Om 
een goede aansluiting met de markt te 
behouden, hebben we conventionele 
productievormen herzien,” aldus Zhu.

Dankzij deze methode zijn 
designvormen mogelijk die 
een e-bike niet alleen fraaier 
maken, maar ook lichter 
en, misschien nog wel het 
belangrijkst: sterker   

Die-casting
Nog even over deze techniek, want 
daar zijn we enorm trots op. Deze 
hoogwaardige techniek is afkomstig uit 
de auto-industrie. Hoe dat werkt? Met 
‘high pressure die-casting’-techniek 
worden motor brackets en andere 
delen onder hoge druk (500 ton!) 
gegoten. Zo hebben wij de mogelijkheid 
om op een snelle manier innovaties 
te implementeren en nieuwe slimme 

oplossingen in de frameproductie te 
brengen. De techniek levert niet alleen 
minder lasnaden op, maar zorgt voor een 
beter rijcomfort en een beter sturende 
fiets.  

We kunnen met onze eigen 
lakkerij snel inspelen op 
kleurgevoelige trends   

T4- en T6-hittebehandeling  
plus een eigen lakkerij
Om maximale controle over het 
productieproces te verkrijgen, omvat 
onze framefabriek ook een T4- en T6-
hittebehandelingsfaciliteit en een nieuwe 
laklijn. Deze is voorzien van de nieuwste 
poedercoating- en natlaktechnologie die 
uiteraard voldoet aan de geldende strenge 

milieuvoorschriften. De capaciteit van het 
huidige machinepark is 150.000 eenheden 
per jaar en kan eenvoudig worden 
opgeschaald naar 250.000 eenheden. 
Deze capaciteit is beschikbaar voor huidige 
en nieuwe (OEM) klanten. Aan sommige 
klanten leveren we  complete custom 
e-bikes. 

Accu’s
Onze accu’s worden zorgvuldig 
geselecteerd op vermogen en levensduur. 
Hierdoor zijn ze een stuk duurzamer en 
hebben ze een capaciteit die gaat tot wel 
1080 kw. 

Op transport 
Zodra de frames zijn geproduceerd en 
gelakt, gaan ze per trein op transport naar 
onze assemblagefabriek in Litouwen.

ALLES IN EIGEN BEHEER

LITOUWEN “Onze organisatie 

draait op 

enthousiaste collega’s 

met een natuurlijke 

zorg voor klanten, een 

zeer sterke drive om 

te verbeteren en te 

innoveren. Met zorg 

voor een duurzaam 

product”

Steve Zhu

SLEEK FINISH AND MODERN 
COLOR FINISHES
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In Roosendaal zetten we de 
puntjes op de i. Hier vinden de 
eindassemblage, kwaliteitscontrole 
en aftersales plaats. Zodra de 
fietsen aan onze dealers worden 
uitgeleverd, is dit ook de plek waar 
voor support en service wordt 
gezorgd. 

Eindassemblage en 
kwaliteitscontrole
In Nederland worden de fietsen 
afgemonteerd en wordt een 
kwaliteitscontrole uitgevoerd door 
onze eigen specialisten. De fietsen 
worden stuk voor stuk op belangrijke 
criteria nagekeken en voorzien van 
de gewenste accu. Ook vindt hier 
de software- en systeemcheck 
plaats. Op deze manier weten 
we zeker dat alle e-bikes die onze 
eindassemblagefabriek verlaten 
ook echt in orde zijn en voldoen aan 
onze kwaliteitseisen.

Sales and marketing
Om Timyo en zijn drie merken 
goed op de kaart te zetten, 
hebben we een krachtig sales- 
en marketingteam in dienst. 
Vanuit Roosendaal zorgt dat voor 
zichtbaarheid en promotie en wordt 
de dekkingsgraad in Nederland en 

daarbuiten vergroot. Steeds meer 
dealers zien onze slagkracht en de 
kwaliteit van onze producten en 
diensten.  

Aftersales
Vanuit Roosendaal werken we 
met een gemotiveerd team om 
al onze dealers en gebruikers de 
beste service te verlenen. Door 
de aftersales in eigen huis te 
verzorgen,  houden we ook binding 
met de eindgebruiker. En die 
levert vaak de meest waardevolle 
informatie die er is. 

Support
Ons supportteam zit iedere 
dag klaar om onze dealers te 
ondersteunen bij vragen. Dat kan 
gaan over een onderdeel, over de 
garantie of over een vraag van 
een gebruiker. Timiyo heeft alle 
kennis in huis, dus ook wanneer de 
supportmedewerker het antwoord 
niet paraat heeft, zorgen we ervoor 
dat er een ingenieur of specialist 
wordt bijgehaald. We vinden het 
belangrijk dat onze dealers altijd 
antwoord en support krijgen als 
daar behoefte aan is. We staan 
altijd voor je klaar.
 

FINISHING TOUCH, EINDASSEMBLAGE, 
KWALITEITSCONTROLE EN AFTERSALES 

UITSTEKENDE 
KLANTENSERVICE IS 
PRIO NUMMER ÉÉN IN 
ONS BEDRIJF! HET IS 
DE PERSOONLIJKHEID 
VAN HET BEDRIJF EN DE 
REDEN DAT KLANTEN 
TERUGKOMEN.

NEDERLAND

Service
Service zit in het DNA van Timyo en 
vormt de basis voor een goede relatie 
met onze dealers, distributeurs en 
gebruikers. Daarom zorgen we ervoor 
dat onze service een niveau heeft 
waarvan iedereen gelukkig wordt. 
Meestal kan die via de telefoon, mail of 
ons platform worden geleverd. Maar 
als we ervoor naar de dealer of klant 
moeten, dan doen we dat net zo graag. 
Alles voor een goede relatie die past 
bij onze ambitie om kwaliteit en zorg te 
leveren in alles wat we doen. 

Wanneer je aandacht besteedt aan detail, frame, lakwerk 

en onderdelen. Zorgt het grote geheel voor zichzelf.

OPLOSSINGSGERICHT EN CREATIEF, DAT IS HOE WIJ DENKEN

EEN MOOI EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG 
MERK VOOR ELKE DOELGROEP

Eén fiets voor iedereen! Dat is een utopie, en daarom ontwikkelen 
we verschillende typen fietsen waarin iedereen zich kan herkennen. 
Elk merk van Timyo is gericht op een eigen doelgroep. Deze 
segmentatie is gebaseerd op gebruik, uitstraling en technieken. 

We hebben alle merken een 

duidelijk eigen gezicht gegeven 

en willen dat ook uitdragen. 

Met Keola richten we ons op een 

doelgroep tot ongeveer 35 jaar, 

VanDijck is wat klassieker en is 

bedoeld voor 35-plussers, Muon 

heeft als sportief merk al heel 

duidelijk een eigen gezicht.  

DRIE MERKEN
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KEOLA, Enjoy the ride!
Keola vergroot de bewegingsvrijheid en maakt het 
leven aangenamer door duurzame e-bikes met een 
lange levensduur aan te bieden. Dit zie je terug in het 
kleurrijke ontwerp, de toegepaste onderdelen en de 
slimme geometrie. 

Een Keola e-bike onderscheidt zich door zijn lichte 
en soepele aandrijving en door zijn persoonlijkheid: 
optimistisch, energiek, no-nonsense. Een Keola toont 
het leven op een positieve manier. De fietsen zijn 

dynamisch en zien er hip uit, waardoor de jongere 
doelgroep (tot 35 jaar) er graag op gezien wil worden. 

Keola-fietsen brengen vrijheid en zijn speciaal 
gemaakt voor levensgenieters. De vloeiende en lichte 
vormgeving van Keola e-bikes onderscheiden zich ook 
visueel van andere merken. Tijdens de ontwikkeling is 
rekening gehouden met een lange levensduur, en dat 
voor een eerlijke prijs. 

Door het optimistische karakter geven Keola-fietsen 
het leven een positieve wending. 

ENJOY THE RIDE
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VanDijck, an elegant ride
VanDijck e-bikes stralen elegantie uit. Fascinerende 
innovaties, al dan niet aangedragen door de klant, 
worden vertaald in puur design. E-bikes van VanDijck 
zijn stijlvol en modieus en natuurlijk van de hoogste 
kwaliteit, net als de accessoires. VanDijck-fietsen vind 
je in het hogere segment van de markt.

De gedroomde VanDijck-berijder is een man of vrouw 
tussen de 35 en 50 jaar oud die waarde hecht aan 
kwaliteit, elegantie en luxe. 

VanDijck e-bikes zijn kwalitatief hoogwaardige ‘high 
end design’ elektrische fietsen, of de fiets nu wordt 
gebruikt voor een ritje door de natuur of voor woon-
werkverkeer, de fiets is voor beide doeleinden zeer 
geschikt. Onze ebikes worden geproduceerd in een 
moderne eindassemblagefabriek in Roosendaal. 
Samen met onze ervaren ingenieurs en betrouwbare 
partners is Timiyo continu op zoek naar de fijnste 
rijervaring voor de klant.
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Muon, beyond passion
Muon is de sportiefste e-bike van Timyo en is bestemd 
voor het hogere segment. Deze fietsen kenmerken zich 
door het sportieve uiterlijk en hoge de snelheid, zonder 
in te boeten aan comfort. De energie die vrijkomt als 
je op een Muon rijdt, is kenmerkend. Diezelfde energie 
zit in onze aandrijfsystemen, onze mensen en onze 
aderen en inspireert ons e-bikes te ontwikkelen die 
aan alle wensen beantwoorden en voor elk 
doel geschikt zijn. Deze energie vertegenwoordigt 

één gemeenschappelijk kenmerk: sport. En dat zie 
je terug in het design, de geometrie, de heerlijke 
zit, het stuurkarakter, het lichte rijden de gebruikte 
onderdelen; alles ademt sportiviteit uit.

De beoogde Muon-rijder is een man tussen de 30 en 
50 jaar en zit vol energie, levenslust en is bovendien 
niet bang om met een mooie snelheid naar het werk 
te fietsen. 
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Kennismaken en ervaren
In het Experience Center draait het om beleven. 
Je kunt alles horen, zien en voelen over onze 
fietsen. Voor de consumenten is het een winkel 
om kennis te maken met onze merken en voor 
de dealers de manien om te ervaren hoe Timyo 
werkt. We hebben een eigen trainingscentrum 
waar onze ingenieurs mensen opleiden. 

Eerste van velen
Dit is het eerste Experience Center, maar zeker 
niet de laatste. De eerste is dus geopend in 
Belgie, maar ook in Nederland zullen we er de 
komende tijd openen. Komt dat zien! En ervaren.

BORNEM (BELGIË) HEEFT ONZE 

PRIMEUR, WANT DAAR IS MAART 2022 

ONS EERSTE EXPERIENCE CENTER 

GEOPEND. HET IS ONZE ETALAGE 

VOOR ONZE DRIE MERKEN, ONS 

KENNISCENTRUM OM ONZE DEALERS 

OP TE LEIDEN EN WORKSHOPS TE 

GEVEN EN STAAT ALLES IN HET TEKEN 

VAN BELEVING.

WIJ ORGANISEREN DOORLOPEND TESTDAGEN

GEMEENTEHUIS BORNEM

EXPERIENCE CENTER BELGIUM 

Consument en dealer
In het Experience Center kan de consument ook 
kennismaken met onze merken. Op deze manier 
helpen we de dealers bij het belangrijke voorwerk, 
voordat de fiets wordt aangeschaft. Als onze 
e-bike specialist een geschikt model heeft 
gevonden, dan verwijzen we ze naar een van de 
aangesloten dealers. Die mogen de fiets rijklaar 
maken en uitleveren. Win win noemen we dat!

Dealertrainingen
Timyo hecht veel waarde aan kennis en opleiding. 
Om onze dealers te helpen bij kennis over 
technieken, trends en andere belangrijke zaken, 
organiseren we dealertrainingen. Die vinden ook 
plaats in ons Experience Center. Het zorgt voor 
een zeer prettige werkrelatie en helpen we elkaar 
met het bedienen van de consument. 

 

Ons experience center is een 

belangrijke stap om ons merk te 

introduceren bij de consument.

ZIEN EN ERVAREN

WIJ TRAINEN EN ONDERSTEUNEN ONZE DEALERS
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WE HEBBEN ONZE SUPPLY-CHAIN EN COMMUNICATIE GOED OP 
ORDE, WAARDOOR WE ELKE DEALER PERFECT KUNNEN BEDIENEN. 

Een goede relatie met 

onze dealers is het 

belangrijkste wat er is. 

Dealertrainingen

Als dealer wil je vragen over een fiets 
altijd kunnen beantwoorden. Om je 
daarbij te helpen organiseert Timiyo 
regelmatig specifieke trainingen om de 
dealers bij te praten over technieken 
en andere belangrijke zaken. We delen 
ervaringen, ingenieurs wisselen kennis 
uit over het vak en de samenwerking 
wordt hierdoor versterkt. Deze vorm 
van hoogwaardige kennisdeling is voor 
ons erg belangrijk, omdat die zorgt voor 
een fijne relatie. En dat is voor ons het 
belangrijkste wat er is.

Shop-in-shop
Een fiets ervaren lukt het beste wanneer 
je erop kunt rijden, hem aan kunt 
raken en er omheen kunt lopen. Om de 
consument en dealer dichter bij elkaar 
te brengen, zorgen we voor een betere 
merkbeleving. Vanuit deze filosofie is 
het shop-in-shopconcept in het leven 
geroepen. Voor de merken VanDijck, 
Keola en Muon zorgen we voor de beste 
zichtbaarheid op de winkelvloer bij onze 
dealers. Elk merk en elk model fiets 
kan zijn eigen gezicht laten zien. Om de 
fietsen goed te kunnen presenteren, 
bedraagt de minimale grootte van 

een shop-in-shop 25 vierkante 
meter winkelruimte. Met het shop-in-
shopconcept kunnen consumenten de 
fiets zien, voelen en testen. Dat maakt 
natuurlijk de beste indruk en vergroot de 
kans op een aankoop. 

Ons dealernetwerk
Timyo doet er alles aan om de goede 
naam van onze merken VanDijck, 
Keola en Muon hoog te houden. En te 
verspreiden, want onze dealers zijn daar 
ook een belangrijke schakel in. Samen 
weten en bereiken we meer! Hoe groter 
ons dealernetwerk, hoe groter de kans 
dat u straks een klant blij kunt maken 
met een van onze merken. We zitten 
inmiddels in verschillende Europese 
landen en daar komen er steeds meer 
bij. 

Aftersales
Alles wat we doen, doen we met 
aandacht en oog voor kwaliteit. Onze 
aftersales is daar een belangrijk 
onderdeel van. Door onze dealers de 
beste support en service te verlenen 
kunnen langetermijnrelaties worden 
opgebouwd met hun klanten. Vanuit 
onze backoffice in Roosendaal bedienen 
we al onze Europese relaties. 

We leveren onze dealers bijvoorbeeld 
een portal waarin garantie- en 
serviceonderdelen besteld kunnen 
worden. Hiervoor maken we gebruik 
van RMA-nummers (Return Material 
Autorization) zodat we de retouren 
en eventuele klachten zo snel en goed 
mogelijk kunnen verwerken. En onze 
support- en servicemedewerkers helpen 
op afstand, of wanneer het nodig 
is komen we ook bij de dealer om te 
helpen.

Grenzeloos
Onze e-bikes brengen mensen in 
beweging en stellen mensen in 
staat om afstanden af te leggen die 
vroeger niet op de fiets haalbaar 
leken. Er worden letterlijk grenzen 
verlegd. Dat geldt ook voor Timyo, 
want onze ondernemersgeest brengt 
ons in steeds meer Europese landen. 
Naast Nederland en België kom je ons 
bijvoorbeeld ook tegen in Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en 
daar komen steeds meer landen bij. 
 

DEALERS
De consument zoekt fietsplezier 

en rijdt graag op een kwalitatief 

hoogstaande en probleemloze e-bike. 

De dealer is een schakel die dicht bij de 

eindgebruiker staat. Door intensieve 

samenwerking met dealers is Timyo 

in staat de kwaliteit en service van 

zijn producten te waarborgen. Dit 

biedt dealers een goede kans zich 

een mooie positie te verwerven in de 

keten. Dnze samenwerking zien wij als 

een win-winsituatie die interessante 

mogelijkheden biedt voor de toekomst.
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Timyo B.V.

Stepvelden 1

4704 RM Roosendaal

The Netherlands

+31 (0)165 224 612

info@timyocycle.com

Bij Timyo hebben we een 
wereldkampioen rondlopen. Of 
rondrijden beter gezegd. Gerrit 
de Vries is wereldkampioen 
ploegenachtervolging 100km. Die 
prestatie behaalde hij in 1986 en Gerrit 
houdt wel van een uitdaging. Niet 
opgeven en doorgaan is zijn credo.  

We daagden hem uit om de 
Elfstedentocht te doen, op de e-bike 
welteverstaan. Dat betekent 235 lange 
kilometers in de regen, kou en wind. 
Challenge accepted en het resultaat 
mag er zijn. 

Wekkertje stond behoorlijk vroeg, want 
om 5 uur stonden ze aan de start in 
Bolsward. Het was donker, fris en het 
waaide stevig. En behoorlijk nat. Je kunt 
wel spreken van barre omstandigheden 
tijdens de Elfstedentocht 2022. 

Onderweg regende het lekke banden en 
moesten een aantal deelnemers met 
warmtedekens weer op temperatuur 
worden gebracht. Het gerucht gaat dat 
er maar liefst 1800 starters niet zijn 
gefinished, maar onze Gerrit zit daar niet 
bij. 

Technische details van de rit
De Elfstedentocht werd gereden met de 
Kalii 3.0 Derailleur, en dat beviel goed! 
Na 100km fietsen in stand 4 bleef nog 
ruim 50% capaciteit over. De eindsprint 
werd op een nieuwe accu gereden. Na 
50km op maximale kracht (stand 9) 
bleef zelfs nog 40% accucapaciteit over!

Good To Know:

-  ondanks de natte 

weersomstandigheden was de 

accu droog

-  Gerrit reed niet lek (Vittoria 

banden)

-  het zadel ook bleek aardig voor 

het achterwerk van Gerrit (SQLab 

zadel)

-  Gerrit reed gemiddeld 28 km/h en 

dat is voor een recreant behoorlijk

-  na 235 kilometer heeft Gerrit in 

totaal 2832 calorieën verbrand, 

dus een grote kom chocolademelk 

Het was een helse tocht 
en wetende dat jullie 

achter ons stonden gaf 
ons het extra zetje! En dat 
hadden wij nodig: regen, 
regen en veel wind! We 

hebben kou geleden maar 
jullie zorgden voor wat 

warmte.

Gerrit de Vries

DE ULTIEME TEST, 235 KM IN ZEER SLECHTE WEEROMSTANDIGHEDEN

ELFSTEDENFIETSTOCHT 235KM

TIMYO INSIGHTS, JULI 2022

BEKIJK EN ONTDEK ONZE 
MERKEN EN MODELLEN


