
 

 

PERSBERICHT 
 
Accell Group zet in op zakelijke markt voor f ietsverhuur 
Fletcher Hotels kiest voor Sparta e-bikes van Accell 
 
HEERENVEEN - 3 APRIL 2019. Vandaag hebben Accell Group en Fletcher Hotels een contract 
ondertekend  voor de levering van 1.300 Sparta e-bikes aan de Nederlandse hotelketen via B2B-
partner Zilt bikes. De fietsen hebben de huisstijlkleur van Fletcher Hotels, die met deze e-bikes 
haar verhuurportefeuille flink uitbreidt. Met deze overeenkomst geeft Accell verder invulling aan 
haar strategie die onder meer is gericht op uitbreiding van de marktpositie in de zakelijke markt 
van fietsverhuur. 
 
Sten van der Ham, directeur Accell Benelux - waaronder het merk Sparta valt - onderstreept dat Accell 
Group staat voor stimulering van duurzame mobiliteit op alle mogelijke manieren: “Met deze 
samenwerking op het gebied van fietsverhuur sluiten we aan bij de trend van bezit van een fiets naar 
flexibel  gebruik van een fiets. We zijn er trots op dat dit in samenwerking gaat met een gerenommeerd 
merk als Fletcher Hotels.”  
 
Edwin van Heteren, CFO van Fletcher Hotels: ”Steeds meer Nederlanders vieren vakantie in eigen land 
en gaan er tijdens hun trip op uit met de fiets. In april tot en met september worden er gemiddeld meer 
dan een miljoen fietsvakanties ondernomen. Wij zijn dan ook verheugd om onze hotels te voorzien van 
de nieuwe e-bikes van Sparta. Wij kijken uit naar onze samenwerking.”  
 

 
Van links naar rechts: Jan Boersma, Directeur Zilt bikes,  Rob Hermans, CEO Fletcher Hotels, 
Edwin van Heteren, CFO Fletcher Hotels en Sten van der Ham, directeur Accell Benelux  
 
 
 



 

 

E-bike met krachtige prestaties 
Fletcher Hotels heeft gekozen voor de innovatieve en stijlvolle M7B van Sparta, wiens zusje, de M8B 
recentelijk ‘Electrische fiets van het jaar 2019’ werd. Dit omdat alle 99 Fletcher hotels op loop- en 
fietsafstand liggen van verschillende activiteiten, bezienswaardigheden en een netwerk aan prachtige 
wandel- en fietsroutes. Dit vraagt om een betrouwbare e-bike, met voldoende actieradius voor lange 
afstanden, die kan presteren in heuvelachtig landschap. De Sparta M7B bezit deze kenmerken, heeft 
daarbij  een high-end uitstraling, een krachtige midden motor en extra veilige verlichting. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OVER SPARTA 
Sparta is de pionier in elektrische fietsen in Nederland en een leidend merk op het gebied van e-
innovaties. Onder het merk wordt continu gewerkt aan technologiegedreven productontwikkeling en het 
aanboren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten voor e-bike gebruik. Door inzet van de Internet of 
Things-technologie is het e-bike assortiment van Sparta bijzonder aantrekkelijk voor de moderne 
stadsfietser. www.sparta.nl 
 
OVER ACCELL GROUP  
Accell Group richt zich op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen 
en -accessoires. Accell Group is Europees marktleider in elektrische fietsen en de Europese nummer 
twee in fietsonderdelen- en accessoires. Onze fietsen en aanverwante producten vinden hun weg naar 
dealers en consumenten in meer dan tachtig landen wereldwijd. Bekende fietsmerken van Accell Group 
zijn naast Sparta, Babboe, Batavus, Diamondback, Haibike, Ghost, Koga, Lapierre, Raleigh en Winora. 
XLC is het merk voor fietsonderdelen- en accessoires. Verspreid over achttien landen werken circa 3.000 
mensen bij Accell Group. In 2018 verkocht Accell Group circa 1,1 miljoen fietsen bij een omzet van meer 
dan € 1 miljard. www.accell-group.com  
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Meer informatie kun je inwinnen bij Debbie de Wagenaar, communicatiemanager Accell, 
via 06 – 12836103 of d.dewagenaar@accell-group.com.  
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