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100% Hand built in Holland
Onder de rook van Amsterdam, in Beverwijk, is een bijzondere fabriek gevestigd.
Loop binnen en je ervaart dat dit geen doorsnee assemblagebedrijf is. Hoewel de
processen hightech zijn ingericht, worden de Dutch ID E-Bikes hier allemaal met de
hand gebouwd. Een ervaren team draagt de zorg voor zeer hoogwaardige productie.
Kwaliteit staat hier hoog in het vaandel en dat merk je direct.
Geen stoffige donkere ruimtes maar een schone, lichte werkplaats waar alles op orde
is. Elke productiestap is doordacht en uitgekiend. Dit zorgt ervoor dat elke monteur de
beste werkplek heeft om prachtige producten te maken waarbij de visie is: zorgeloos
rijplezier!
Al 10 jaar staan kwaliteit, vakmanschap en de pioniersgeest centraal bij Dutch ID.
Kwalitatief hoogwaardige fietsen bouwen met de beste rijeigenschappen, dààr gaat
het om.
#dutchidmomenten
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Kenmerkend Nederlands in ontwerp

Passie voor kwaliteit

Dutch ID E-Bikes worden ontworpen met de Hollandse nuchterheid. Betrouwbaarheid en de beste rijeigenschappen vormen altijd de basis van elk ontwerp. Daarom
zijn alle modellen voorzien van een middenmotor, naafversnelling en een oerdegelijk frame. Al bij de eerste schetsen wordt rekening gehouden met de integratie
van alle elektronica en de ophanging van de motor. De perfecte afstemming
tussen gewicht, stijfheid, ondersteuning en geometrie zorgt voor heerlijk
rijdende E-Bikes. Elk model beschikt deze eigenschappen, gecombineerd met
zijn eigen vormgeving en karakter.

Een gepassioneerd team met oog voor details werkt vanuit Beverwijk
aan de beste E-Bikes. Stuk voor stuk worden hier de Dutch ID E-Bikes
met de hand geassembleerd. Geen lopende band maar ruimte en tijd
voor het goed en vakkundig assembleren van elke fiets. Dit zorgt
voor hogere betrouwbaarheid, meer fietsplezier en uiteindelijk een
langere levensduur van uw Dutch ID.

Oerdegelijke frames
Een oerdegelijk en stijf frame is de basis van elke Dutch ID E-Bike. Hoe hoger de kwaliteit van het frame, hoe beter de fiets rijdt. Alles voelt daardoor
soepel, uitdagend en nog beter! Een Dutch ID frame staat voor bewezen
betrouwbaarheid, hierdoor heeft u jarenlang zorgeloos fietsplezier. Alle
Dutch ID frames worden stuk voor stuk geproduceerd onder de strengst
geldende productie standaarden, hittebehandeld voor maximale stijfheid en gelakt met oog voor het kleinste detail.

5

6

7

8

Comfort

Comfortabel fietsen
Met een lage instap en de soepele middenmotor doet de Comfort zijn
naam eer aan! Deze no-nonsense E-Bike richt zich op een nuchter
publiek. Een uiterst stabiel frame staat garant voor vele kilometers
veilig fietsplezier. Dit biedt veel mogelijkheden, elke dag weer.

Bijzonderheden
• Robuust smooth welded frame
• Eenvoudig op- en afstappen door de lage instap
• Sterke en geruisloze Bafang middenmotor
• Robuust en helder zijdisplay
• Verende zadelpen en voorvork
• Zithouding is eenvoudig aan te passen
• Voorzien van onderhoudsvrije rollerbrake remmen
• Heldere LED verlichting
• Scherp geprijsd

Comfort N7
Prijs vanaf

€2099,-

Maten
48/53/58 cm
Motor 		
Bafang M420 250W / 50Nm
Display
Bafang zijdisplay
Versnellingen Shimano Nexus 7
Remmen
Shimano BR-C6000 rollerbrakes
Banden
Schwalbe Energizer plus
Kleur		
Anthracite

Hoogstaande prestaties voor een scherpe prijs.
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Ontspannen onderweg

Cruise

De Cruise is een en al comfort, zowel in gebruik als in onderhoud.
Hiermee gaat u moeiteloos op pad en ontdekt u nieuwe gebieden. De
comfortabele zithouding, betrouwbare Bosch ondersteuning en de
onderhoudsarme naafversnelling vormen de ideale combinatie voor
elke fietsrit of toertocht.

Bijzonderheden
• Uniek en stijf frame
• Stille Bosch middenmotor
• Overzichtelijk en efficiënt display
• Soepel geveerde voorvork en zadelpen
• Eenvoudig met de hand te verstellen stuurpen
• Krachtige hydraulische velgremmen
• Onderhoudsvrij dankzij volledig gesloten kettingkast
i.c.m. middenmotor
• Krachtige LED verlichting

NuVinci N380 Harmony automatisch
Met de Cruise+ N380H kiest u voor een ultiem comfortabele rijervaring! Dit omdat de vernieuwde NuVinci versnellingsnaaf een vloeiende overgang heeft van een oneindig
aantal versnellingen met een enorm bereik van 380%. In de
automatische stand zal het Harmony-systeem helemaal
zelf schakelen. U kiest hoe snel u wilt trappen, de technologie doet de rest. Na een stop heeft het automatisch
systeem alvast een lagere versnelling ingeschakeld zodat
u gemakkelijker weer op gang komt. Als u toch liever zelf
schakelt, kunt u het automatisch schakelen eenvoudig
uitzetten met één druk op de knop.

Klassieke lijnen met ongekende souplesse.
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Cruise

Specificaties
Cruise N7
Prijs vanaf
Maten
Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur 		

€2299,48/53/58 cm
53/58 cm
Bosch Active 250W / 40Nm
Bosch Purion zijdisplay
Shimano Nexus 7
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Schwalbe Energizer plus
Satin black of white

Cruise+ N8
Prijs vanaf
Maten
Motor
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur 		

€2499,48/53/58 cm
53/58 cm
Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Shimano Nexus 8
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Schwalbe Energizer plus
Satin black of white

Cruise+ N380H

De klassiek gestijlde E-Bike met krachtige middenmotor!
13

Prijs vanaf
Maten
Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur 		

€3099,48/53/58 cm
53/58 cm
Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
NuVinci N380 Harmony (automatisch)
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Schwalbe Energizer plus
Satin black of white
14

Infinity

Pittig karakter
Infinity brengt luxe, comfort en rijervaring naar
een nieuwe dimensie. Zijn karaktervolle design
verraadt dat dit model zich richt op een jonger
publiek met een sportieve en actieve levensstijl.
De Infinity koppelt de beste rijeigenschappen aan
de meeste geavanceerde E-Bike technologieën.

Bijzonderheden
• Uniek en stijf frame met een modern design
• Geïntegreerde Bosch PowerTube accu
• Stille en krachtige Bosch middenmotor
• Intelligent en overzichtelijk middendisplay
• Extra comfort door de 50mm Schwalbe banden
• Gesloten kettingkast of riemaandrijving
• Optimale spatbescherming door de aluminium
spatborden

Ongeëvenaard rijplezier met een sportief karakter.
15
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Infinity

Specificaties
Infinity A8
Prijs vanaf

€3199,-

Maten

48/53/58 cm

		

48/53/58 cm

		

53/58 cm

Motor 		
Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Display
Bosch Intuvia middendisplay
Overbrenging Ketting
Versnellingen Shimano Alfine 8
Remmen
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Banden
Schwalbe marathon GT 50-622
Kleur 		
Matte dark blue

Infinity A8 Belt
Prijs vanaf

€3499,-

Maten

48/53/58 cm

		

53/58 cm

Motor 		
Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Display
Bosch Intuvia middendisplay
Overbrenging Gates CDX Belt drive
Versnellingen Shimano Alfine 8
Remmen
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Banden
Schwalbe marathon GT 50-622
Kleur 		
Matte dark blue

De Infinity brengt luxe naar een nieuwe dimensie!
17

18

City Evo

Trendy en stijlvol
De City Evo is stiller, de motor reageert ongekend
snel en hij rijdt soepeler dan ooit. De tweede
generatie City valt op door het nieuwe frame
met een veel toegankelijkere instap, welke lager
en breder is geworden. Het nieuwe uiterlijk
weerspiegelt een moderne levenswijze. Deze
dynamische E-Bike is een echte allrounder met
een sportief design en enorm veel gebruiksgemak!

Bijzonderheden
• Fluisterstille Shimano Steps middenmotor
• Soepel fietsen zonder ondersteuning
• Veelzijdig in gebruik
• Display met vier weergavemogelijkheden
• Goede vering voor en in het zadel
• Krachtige hydraulische velgremmen
• De lage instap biedt veel gemak
• Perfecte mix tussen comfort en sportiviteit

Het succesmodel van Dutch ID; in het nieuw!
19
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City Evo

Specificaties
City Evo N7
Prijs vanaf

€2499,-

Maten

48/53/58 cm

		

53/58 cm

Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur 		

Shimano Steps E5000 250W / 40Nm
Shimano E6100 middendisplay
Shimano Nexus 7
Magura HS11 hydraulische velgremmen
Schwalbe Energizer plus
Satin black of ocean blue (dames)

City Evo A8
Prijs vanaf

€2799,-

Maten

48/53/58 cm

		

53/58 cm

Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur 		

Shimano Steps E6100 250W / 50Nm
Shimano E6100 middendisplay
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische Schijfremmen
Schwalbe Energizer plus
Satin black of ocean blue (dames)

De allrounder met sportieve ambities.
21
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Ongekende kracht

Urban Ltd

De Urban Ltd combineert topprestaties met een strak design. Dit is
een krachtige E-Bike met een strak stuurgedrag, speciaal ontworpen
voor mensen met een actieve levensstijl. Of u nu een ervaren fietser
bent, of gewoon opzoek bent naar wat meer uitdaging, de Urban Ltd
is de perfecte keuze!

Bijzonderheden
• Krachtige Bosch middenmotor
• Compact en overzichtelijk display
• Strak stuurgedrag door sportief design
• Lichte en hoogwaardig afmontage
• Hydraulische schijfremmen
• De accu zit laag in het frame
• Natuurlijke rijervaring door vaste voorvork

Urban Ltd A8
Prijs vanaf

€2799,-

Maten

48/53 cm

		

53/58 cm

Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur		

Bosch Performance 25km/h 250W / 63Nm
Bosch Purion zijdisplay
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Schwalbe Energizer plus
White

Pure kracht en ultieme precisie.
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Trekking HS

Actieve levensstijl
Met de Trekking HS komt u zonder te zweten aan op uw werk.
Met de ondersteuning aan heeft u nooit meer wind tegen, is geen
brug te hoog en zoeft u ontspannen het overige verkeer voorbij.
Het robuuste en comfortabele frame is er op gebouwd om alle
krachten van de stad te kunnen weerstaan.

Bijzonderheden
• Krachtige en compacte Bosch middenmotor
• Alle benodigde informatie op het display
• Vloeiende naafversnelling
• Goed doseerbare schijfremmen
• Goede prijs kwaliteit verhouding
• Breed stuur, een soepel geveerde voorvork en zadelpen

Trekking HS N380
Prijs vanaf

€3399,-

Maten

48/53 cm

		

53 cm

Motor 		
Display
Versnellingen
Remmen
Banden
Kleur		

Bosch Performance ca 45km/h 350W / 63Nm
Bosch Intuvia middendisplay
NuVinci N380
Magura MTe hydraulische schijfremmen
Schwalbe energizer plus
Anthracite

Hét optimale woon-werkconcept: compleet uitgerust op pad.
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€2099,-

€2299,-

€2499,-

€2799,-

Comfort N7

Cruise N7

Cruise+ N8

City Evo N7

City Evo+ A8

Hoogstaande prestaties voor een scherpe prijs!

Klassieke lijnen met ongekende souplesse.

De klassiek gestijlde E-Bike met krachtige middenmotor!

Het succesmodel van Dutch ID; in het nieuw!

Allrounder met sportieve ambities!

Motor
Display
Accu
Bafang accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bafang M420 250W / 50Nm
Bafang zijdisplay
Bafang 340Wh
450Wh á €100
Shimano Nexus 7
Shimano BRC6000 rollerbrakes
Anthracite
± 23,5 kg (excl accu)
48 53 58

Motor
Display
Accu
Bosch accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Active 250W / 40Nm
Bosch Purion zijdisplay
Bosch 300Wh
400Wh á €200 | 500Wh á €400
Shimano Nexus 7
Magura HS11 hydraulische Velgremmen
Satin black white
± 22,5 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

€2799,-

Motor
Display
Accu
Bosch accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Bosch 300Wh
400Wh á €200 | 500Wh á €400
Shimano Nexus 8
Magura HS11 hydraulische Velgremmen
Satin black white
± 22,5 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

€3099,-

Motor
Display
Accu
Shimano accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Shimano Steps E5000 250W / 40Nm
Shimano E6100 middendisplay
Shimano 400Wh
500Wh á €200
Shimano Nexus 7
Magura HS11 hydraulische Velgremmen
Satin black ocean blue (dames)
± 22,5 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

€3399,-

Motor
Display
Accu
Shimano accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Shimano Steps E6100 250W / 50Nm
Shimano E6100 middendisplay
Shimano 400Wh
500Wh á €200
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Satin black ocean blue (dames)
± 22,5 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

€3199,-

€3499,-

Urban Ltd A8

Cruise+ N380H

Trekking HS

Infinity A8

Infinity A8 Belt

Pure kracht en ultieme precisie!

Cruise+ N380H staat voor het ultieme comfort!

Hét optimale 45km/h woon-werkconcept.

Ongeëvenaard rijplezier met een sportief karakter!

De Infinity brengt luxe naar een nieuwe dimensie!

Motor
Display
Accu
Bosch accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen
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€2499,-

Bosch Performance 25km/h 250W / 63Nm
Bosch Purion zijdisplay
Bosch 400Wh
500Wh á €200
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
White
± 20,6 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

Motor
Display
Accu
Bosch accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Bosch 300Wh
400Wh á €200 | 500Wh á €400
NuVinci N380 Harmony (automatisch)
Magura HS11 hydraulische Velgremmen
Satin black white
± 23,0 kg (excl accu)
48 53 58
53 58

Motor
Display
Accu
Bosch accu upgrade
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Performance 45 km/h 350W / 63Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Bosch 400Wh
500Wh á €200
NuVinci N380
Magura MTe hydraulische schijfremmen
Anthracite
± 24,5 kg (excl accu)
48 53
53

Motor
Display
Accu
Overbrenging
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Bosch PowerTube 500Wh
Ketting
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Matte dark blue
± 24,5 kg (excl accu)
48 53 58
48 53 58
53 58

Motor
Display
Accu
Overbrenging
Versnellingen
Remmen
Kleur
Gewicht
Framematen

Bosch Active Plus 250W / 50Nm
Bosch Intuvia middendisplay
Bosch PowerTube 500Wh
Gates CDX Belt drive
Shimano Alfine 8
Shimano Deore hydraulische schijfremmen
Matte dark blue
± 24,5 kg (excl accu)
48 53 58
53 58
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Remmen

Bij Dutch ID zit de E-bike motor ingebouwd rond de trapas, waar de pedalen zitten. Voor de gewichtsverdeling is dit gunstig en hierdoor is de E-bike gemakkelijk te hanteren.

Krachtige remmen zijn voor een E-bike geen overbodige luxe. Door de trapondersteuning maakt u eenvoudig vaart. Het is belangrijk dat u zowel bij lage als hoge snelheid vrij direct tot stilstand kan komen.

40 Nm

Zorgeloos gebruik tijdens u dagelijkse rit, geschikt voor

Bosch Active Line

Rollerbrakes

Dagelijks gebruik

vlak en glooiend terrein.

Shimano E5000

50 Nm

Ideaal voor vlak, glooiend en heuvelachtig terrein, in de

Bafang M420

Hydraulische

Veelzijdige remmen, ook geschikt voor heuvelachtig

Stedelijk gebied

stad en (ver) daarbuiten.

Bosch Active Line Plus

velgremmen

terrein. Velgremmen zijn krachtig en betrouwbaar.

Shimano E6100

Hydraulische

De remkracht van schijfremmen is een stuk groter waar-

Shimano

schijfremmen

door deze remmen ook geschikt zijn voor in de bergen.

Magura

Langere tochten
63 Nm

Krachtige aandrijving voor ambitieuze fietsers, ook ge-

Bosch Performance Line

Woon-werk verkeer

schikt voor in de bergen.

Bosch Performance Line

Bergen

Speed 45 km/u

Ideaal voor het gebruik in stedelijk gebied en lange tochten

Shimano

op vlak terrein. Rollerbrakes zijn goed beheersbaar.
Magura

Versnellingen
Dutch ID heeft enkel naafversnellingen, deze zijn onderhoudsvrij en ingebouwd in de naaf van het achterwiel. De naafversnelling schakelt trapsgewijs, dus met een sprongetje, of traploos (NuVinci naaf).

Display
Op alle onze E-bikes zit een display, zo ziet u in één oogopslag hoe ver u gefietst heeft, hoe ver u nog kan fietsen en hoe snel u fietst en dat is lang niet alles.
Met sommige displays krijgt u schakeladvies of kunt u zelfs uw smartphone opladen.

7 versnellingen

Dit is een betrouwbaar systeem met 244% bereik (het

Shimano Nexus 7

verschil tussen de lichtste en zwaarste versnelling).
8 versnellingen

Naast de extra versnelling hebben deze naven ook een

Shimano Nexus 8

groter bereik van 307%, staat garant voor hoog rijcomfort.

Shimano Alfine 8

Zijdisplay

Alle informatie direct zichtbaar, met de knoppen direct

Bafang

Compact

aan het handvat. Het display is niet afneembaar.

Bosch Purion

Oneindig aantal

De versnellingsnaaf heeft een vloeiende overgang en een

NuVinci 380

Middendisplay

Het middendisplay is afneembaar en heeft een extra

Bosch Intuvia

versnellingen

enorm bereik van 380%. In de automatische stand zal het

NuVinci 380 harmony

Overzichtelijk

bedieningselement naast het handvat.

Shimano E6100

Harmony-systeem helemaal zelf schakelen.

automatisch

Accu

Spatborden

Onze E-Bike accu’s zijn een efficiënte energiebron met een groot uithoudingsvermogen. De duur van de accu wordt gemaximaliseerd door het intelligente, elektronische Battery Management System

De spatborden op een Dutch ID E-bike beschermen u goed tegen opspattend water. Modder op uw kleding is verleden tijd!

(BMS). Deze beschermt de accu’s tegen te hoge gebruikstemperaturen, overbelasting en diepte-ontlading.

Kunstof

De kunstof spatborden zijn licht en netjes afgewerkt.

Dutch ID

Bagagedrager accu

Aluminium

De optimale spatbescherming, een aluminium spatbord is

Dutch ID

Accu op het frame

De accu zit in de begagedrager, waardoor er een ruime en

Bafang

lage instap mogelijk is, u kunt hierdoor in alle vrijheid op-

Bosch

en afstappen.

Shimano

De accu bevindt zich heel dicht bij het zwaartepunt van

Bosch

de fiets, wat een positief effect op het rijgedrag heeft.
Accu in het frame

De accu is geïntegreerd waardoor deze niet zichtbaar is en
bovendien prefect beschermd wordt door het frame.
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Specificatieoverzicht

Bosch

sterk en zeer stabiel.

Aandrijving
Optioneel kunt u kiezen voor een Infinity met Gates CDX Belt Drive. Een belt is duurzamer en vraagt weinig onderhoud, deze is wel duurder dan de ketting.
Ketting

Standaard overbrenging, antiroest

KMC 3/32”

Belt

Een Belt is schoon, licht lopend, supersterk en heeft nau-

Gates CDX Belt Drive

welijks onderhoud nodig.

128T
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Extra’s

Accessoires

Gates Belt Drive

Maak jouw E-Bike helemaal compleet met de Dutch ID accessoires

De Infinity A8 Belt, bij dit model is de ketting vervagen voor een schone,
licht lopende en supersterke carbon tandriem, de Gates Belt Drive. Schoon,
stil en bijzonder duurzaam!

Ga onbezorgd op pad met de waterdichte pakaftas of stuurtas, gemaakt van oersterk materiaal en voorzien
van eigentijdse eigenschappen. De Dutch ID tassen zijn makkelijk los te klikken en mee te nemen, dankzij de
Klickfix bevestiging.

Tapared Balhoofd

€64,99

€59,99

Een “tapered” balhoofd draagt bij aan een stabieler rijgedrag en reduceert slijtage aan de ophanging van de voorvork. Een tapared balhoofd
zorgt voor een zeker en zorgeloos gevoel.

Eenvoudig te stellen stuurpen
Voor maximaal gebruiksgemak zijn verschillende modellen uitgevoerd met een stuurpen welke in een handomdraai zonder
gereedschap te stellen is. Zo heeft u altijd de perfecte zithouding.

Aluminium Spatborden
De aluminium spatborden van de Infinity beschermen u goed
tegen opspattend water. Met deze spatborden is modder op uw
kleding verleden tijd!

Geïntegreerd achterlicht
Het geïntegreerd achterlicht in de bagagedrager zorgt voor
een strakke look. De gehele elektronica en de kabels zijn
netjes in de bagagedrager weggewerkt, wat zorgt voor een
langere levensduur.

35

Pakaftas groot
Waterdichte tas ideaal voor dagelijks gebruik.
• Waterproof
• Lichtgewicht
• Reflectie
• Waterdicht polyester en tarpaulin
• KLICKfix Top Variohaken
• Volume: 25L

Stuurtas
Waterdichte stuurtas met handige doorzichtige
tablet-/telefoonhoes.
• Waterproof
• Lichtgewicht
• Reflectie
• Te bevestigen in combinatie met KLICKfix
stuuradapter (niet meegeleverd)
• Waterdichte tablet/telefoonhoes
• Volume: 9L
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Bezoek de Dutch ID fabriek!
De fabriek is maar liefst 7.500 m² groot en telt 4 productielijnen die
jaarlijks duizenden fietsen produceren. En hoe dat in z’n gang gaat is
werkelijk fenomenaal om te zien. Tijdens de rondleiding krijgt u het
volledige productieproces van de Dutch ID E-Bike te zien.
Al onze testfietsen staan klaar, zodat u deze uitvoerig kunt testen in
de wijde omgeving van Beverwijk.
Wanneer
Alle vrijdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur m.u.v. feestdagen
Waar		
Beveland 2, 1948 RA te Beverwijk (Parkeren kan voor de deur)
Aanmelden
Gezien de belangstelling en het beperkte aantal testfietsen
adviseren we om u vooraf aan te melden.
Ga naar www.dutch-id.nl – Vraag fabriek bezoek aan of mail
naar sales@optima-cycles.nl .
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Dutch ID
Beveland 2
1948 RA Beverwijk
The Netherlands
Mail: sales@optima-cycles.nl

www.dutch-id.nl
Alle beelden in deze brochure zijn eigendom van Optima Cycles BV. Wijzigingen in de modellen en uitvoeringen, alsmede kleurverschillen tussen afbeeldingen en werkelijke kleuren onder voorbehoud. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze brochure mag worden overgenomen of gebruikt zonder uitdrukkelijke
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