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uw winkelwagen



   Urbanfiets  

FRAME

 

Home     Services     Meet en Compete     Nieuws     Over Bike Action     Contact Doorzoek de site

De Fietsenspeciaalzaak van Alkmaar

Bike Action is dé fietsenspecialist van Alkmaar midden in het gezellige winkelhart van Alkmaar aan de Zilverstraat 6.  

U kunt bij Bike Action terecht voor een uitgebreide collectie stadsfietsen, racefietsen, mountainbikes, hybrides en kinderfietsen 

van topmerken waaronder Cannondale, Van Moof, Batavus en Specialized.

Contactgegevens

Bike Action Alkmaar B.V.

Zilverstraat 6

1811 DH Alkmaar

Tel. 072 – 51 52 684

info@bikeaction.nl

Openingstijden winkel

Maandag: 13.00 – 18.00 uur

Dinsdag: 09.00 – 18.00 uur

Woensdag: 09.00 – 18.00 uur

Donderdag: 09.00 – 21.00 uur

Vrijdag: 09.00 – 18.00 uur

Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

Zondag: gesloten

Laatste nieuws

Egmond Pier Egmond 
aanbiedingen

Nieuwsbrief

Bike fitting

Agenda

3/11/2013 | Start strandtrainingen

16/10/2013 | Start wedstrijden 
Sportpaleis Alkmaar

6/11/2013 | Ladies Ride
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E-Bike
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Contactgegevens

Bike Action Alkmaar B.V.

Zilverstraat 6

1811 DH Alkmaar

Tel. 072 – 51 52 684

info@bikeaction.nl

Openingstijden winkel

Maandag: 13.00 – 18.00 uur

Dinsdag: 09.00 – 18.00 uur

Woensdag: 09.00 – 18.00 uur

Donderdag: 09.00 – 21.00 uur

Vrijdag: 09.00 – 18.00 uur

Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

Zondag: gesloten

Laatste nieuws

Egmond Pier Egmond 
aanbiedingen

Nieuwsbrief

Bike fitting

Agenda

3/11/2013 | Start strandtrainingen

16/10/2013 | Start wedstrijden 
Sportpaleis Alkmaar

6/11/2013 | Ladies Ride
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Nieuwsbrief

E-mail adres*

Voornaam*

Achternaam*

Inschrijven

* verplichte velden

Cannondale E-Bike Head-
shock men

Cannondale E-Bike Head-
shock men

Cannondale E-Bike Head-
shock men

Cannondale Mavaro Rigid

Cannondale Mavaro Rigid

Cannondale Mavaro Rigid

Cannondale E-Bike Head-
shock Step/Through

Cannondale E-Bike Head-
shock Step/Through

Cannondale E-Bike Head-
shock Step/Through



De Fietsenspeciaalzaak 
van Alkmaar

Bike Action is dé fietsenspecialist van 

Alkmaar midden in het gezellige winkel-

hart van Alkmaar aan de Zilverstraat 6.  

U kunt bij Bike Action terecht voor 

een uitgebreide collectie stadsfietsen, 

racefietsen, mountainbikes, hybrides en 

kinderfietsen van topmerken waaronder 

Cannondale, Van Moof, Batavus en  

Specialized.
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De Fietsenspeciaalzaak 
van Alkmaar

Bike Action is dé fietsenspecialist van 

Alkmaar midden in het gezellige winkel-

hart van Alkmaar aan de Zilverstraat 6.  

U kunt bij Bike Action terecht voor 

een uitgebreide collectie stadsfietsen, 

racefietsen, mountainbikes, hybrides en 

kinderfietsen van topmerken waaronder 

Cannondale, Van Moof, Batavus en  

Specialized.

Over Bike Action

Sinds November 2008 staat het huidige 

Bike Action Alkmaar B.V. op de kaart. 

Midden in het gezellige winkelhart van 

Alkmaar vindt u de fietsspeciaalzaak aan 

de Zilverstraat 6.

De Fietsenspeciaalzaak van Alkmaar

Bike Action Alkmaar is officieel Can-

 

 

 



Cannondale E-Bike Head-
shock men

Vork; Headshock Fatty DL50, 50mm 

veerweg, met lock-out

Banden; Schwalbe Marathon Su-

preme

Derailleur achter; Shimano SLX

Vork; Headshock Fatty DL50, 50mm 

veerweg, met lock-out

Banden; Schwalbe Marathon Su-

preme

Derailleur achter; Shimano SLX

Categorie: Urbanfiets > E-Bike Categorie: Urbanfiets > E-Bike

Cannondale E-Bike 
Headshock men

Cannondale E-Bike 
Headshock men
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Be your best self

Zoek in de gehele winkel hier... 

COMPANY
About us
Contact us
Customer service
Privacy policy

QUICK LINKS
Sitekaart
Zoek in voorwaarden
Geavanceerde zoekopdracht

ACCOUNT
Mijn account
Bestellingen en teruggaven

NIEUWSBRIEF
Inschrijven

  ACCOUNT   WINKELWAGEN (2)

HOME STICKS BAGS CLOTHING AMBASSADORS
STICK-A
STICK-B
STICK-C
STICK-D
STICK-E
STICK-F

© 2014 GreenHillHockey



Be your best self

STICK-C

Zoek in de gehele winkel hier... 

  ACCOUNT   WINKELWAGEN (2)

HOME STICKS BAGS CLOTHING AMBASSADORS

HOME / STICKS / STICK-C

SHOPPEN OP VERGELIJK PRODUCTEN

PRIJS
€ 0,00 - € 99,99 (5)
€ 100,00 - € 199,99 (3)
€ 200,00 - € 299,99 (6)

KLEUR
Rood (5)
Geel (5)
Groen (5)

MAAT
Small (5)
Medium (5)
Large (5)

SORTEREN OP: BEKIJK ALS: TOON:4 artikelen

BLAUW GEEL ROOD BLAUW

Aan verlanglijst  
toevoegen

Voeg toe om te  
vergelijken

Aan verlanglijst  
toevoegen

Voeg toe om te  
vergelijken

Aan verlanglijst  
toevoegen

Voeg toe om te  
vergelijken

Aan verlanglijst  
toevoegen

Voeg toe om te  
vergelijken

€ 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00

DETAILS BEKIJKEN DETAILS BEKIJKEN DETAILS BEKIJKEN DETAILS BEKIJKEN

U heeft geen artikelen om te vergelijken.

Positie      
  12   



“Heaven Is Not Above But All Around You”

© 2014  •  Elandsstraat 111-113  •  1016 RX Amsterdam  •  The Netherlands  •  +31 653 432452  •  Info@Hinabaay.com 



alles daar tussenin wordt door Hinabaay 

gerealiseerd. Hinabaay werkt zeer  

vakkundig en doet dit tegen interessante 

tarieven. Door de beschikking over een 

eigen productiefaciliteit beperken zij  

zich niet enkel tot de vormgeving van 

product- en projectontwerpen, maar 

weten zij het ontwerpen vanuit de  

tekentafel te vertalen naar daadwerke-

lijke producten, waardoor het volledige 

traject in eigen beheer tegen aantrek-

kelijke prijzen gerealiseerd kan worden. 

De eigen ontworpen meubels dragen bij 

aan een unieke en luxe uitstraling. 

Wat betekent dit voor u? 

Een perfecte, flexibele oplossing en de 

mogelijkheid te werken met één partij 

die van A tot Z alles tot in de details 

regelt.

 

 

Over     Projecten     Team     ContactOver Projecten

FAIRS

HOSPITALITY

PRODUCTS

RESIDENTIAL

SHOPS

Modefabriek

JFK lounge 2012

JFK lounge 2011



 

MODEL PENTHOUSE 3
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

2013

F A I R S

H O S P I T A L I T Y
P R O D U C T S
R E S I D E N T I A L
S H O P S





MODEFABRIEK

JFK LOUNGE 2012

JFK LOUNGE 2011

JFK LOUNGE 2012

CONTACTOVER MEDIAPROJECTEN



HOME           PRICING           EXTRAS           ABOUT           CONTACT                    

info@steif.nlEMAIL

CALL US

RENT A BIKE

SEARCH SOCIAL LINKS ABOUT US

+31(0)6 12 34 56 78

1. Date

Pickup location

Return to different location

Pickup date

Return date

2. Bike 3. Extras 4. Checkout

  

Select Pickup location

Sin rere, nonsequ atiore pres re nonserr uptatio nsequi qui  

nimporemquas sit iuntem apitio moditatquam ente porpos  

alicipitas doloremod quam ulpa consequam nosae eum quo 

velent, exerfero voloribus plab int qui blam, suntotatas et aut 

harum essimus, saperit aute lanis eost restias expereh endiore 

vernati beaquide nimoluptat.

Sin rere

Nonsequ atiore 

Pres re nonserr 

Uptatio nsequi 

Nimporemquas 

Sit iuntem apitio 

Moditatquam ente 

© Steif   info@steif.nl    +31(0)6 12 34 56 78    

August 20, 2015

August 21, 2015

12:00 pm

12:00 pm

SUBMIT RESET

 



www.stopstart.eu

vAN BAAN NAAr LOOPBAAN. 
wAT MOeT je je dààr NOu BIj vOOrSTeLLeN... 

BENT U DE NIEUWERWETSE WERKNEMER…?
Werk is uit, werk  is zòòò 2012… een baan voor het leven; dat bestaat al 
làng niet meer… Ik ben “mijn eigen merk”, doe aan “personal branding” en 
mijn Android-smartphone is standaard afgesteld op social media en –online- 
netwerk. Mijn P.O.P.  is mijn dagelijkse richtlijn en ik ben mezelf continu aan 
het ontwikkelen om maximaal & breed inzetbaar te zijn…

BENT U DE OUDERWETSE WERKNEMER…?
Ik zit waar ik zit en blijf daar zitten! Ik zat daar altijd al en haal op deze plek 
m’n pensioen. Ik doe m’n werk en heb nooit klachten gehad dus dan doe 
ik het goed. Evaluatiegesprekken? Die fratsen, daar doe ik niet aan mee. Ik 
hoef mezelf niet te ontwikkelen, ik kan wat nodig is voor deze baan. Ik werk 
voor m’n geld en in het weekend ga ik helemaal los…

WAT IS DE REALITEIT…? 
Die is enerzijds voor iedereen verschillend, omdat elk mens andere motivaties heeft. Anderzijds is er wel een objectieve re-
aliteit. De realiteit van verandering.
De (wereld-)economie verandert, door crisis, technologische ontwikkelingen, verschuivingen in economische grootmachten, 
etcetera.
Daardoor verandert de arbeidsmarkt. 
Dus ook de wensen en eisen die worden 
gesteld door werkgevers aan werknemers. 
En omgekeerd… door werknemers aan 
werkgevers.

werkNeMerLOgINwerkgever< hOMe



Tassi si to ipsae nobitat endelia
Nulpa porisci umquamendia que do lup tassi si to ipsae nobitat endelia et ulpa rum as recumqui no-

bissita dit si to ipsae Sundit eossinvent essusdae pre nisquia venesci ist, ulla sum hicilit iatecate laut 

laciet pori id quiam ium volupta tionsed ionseque. Lacimus, opti cum fugit esto occatem assimi, vent 

laboribusape modis ressint officillit, quunt utem et remquas dolor as ullitia voluptati con re core sin-

cto el mi, officae. Nam ut omni quosapel minveliandae plit ped mi, voloris rem ipisciat a sum volest et 

laborpore sit eni cum fuga. Itatioreius mint.

Mus aborpos enisciusaped ut aut volest, ut apere nonsequatur, is a que de explantios ma quam volup-

tatur remquatur soluptus et de nihillicidel molore restis dollit quam, sequi quibusam facea volute sed 

qui cum doluptatis modigeni ni offictusam dolest moluptate vellam re volupita nulpa essit optaesci unto 

most, sapero omnis iducitest, aut et opta venis acientem accab inci debit hil intur?

Facestibus dolut lique nate officid moluptati torestibus, sinum quia vendia con cus dolupta tiure, utem-

por audae vendi to te prestiunto magnatia qui corporiam que comnianditas aliae que a nus aut omnis 

nonsequi dit volor aut laborep tiassunt.
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Mountainbike Clinics & Events
Informatie   Inschrijven   Contact

Nieuws AgendaClinics

Heavy twitter
#heavyfeet ulpa porisci um 
quamendia que do lup tassi si 
to ipsae nobitat endelia et ulpa 
rum as recumqui nobissita dit...
1 uur geleden • Reply • Retweet  • Favoriet

Si to ipsae Sundit eossinvent 
essusdae pre #heavyfeet nis 
quia venesci ist, ulla sum hicilit.
2 uur geleden • Reply • Retweet  • Favoriet

#heavyfeet iatecate laut lac 
iet pori id quiam ium volupta 
tionsed ionseque. Lacimus...
4 uur geleden • Reply • Retweet  • Favoriet

 Volg Heavy Feet

Meer informatie

Inschrijven

www.heavyfeet.nl



valt nooit ver van de Ahorn

 

Spruit
Lis quam id quam quo officipsam 

experem doluptatatem eum niae eari 
ut Agnis del et quis simus min repro

Home   Nieuws   Aanbiedingen   Bestellen   Initiatieven   Nieuwe Producten   Contact   Links

Sinds 2010 hebben Amber Leenbeek en Barbara Baving 
Natuurvoedingswinkel De Ahorn in gezamenlijk beheer. Zij 
doen dit met veel plezier en hebben daar ieder hun eigen 
doelstelling voor, waar zij elkaar goed in aanvullen.

Amber :
Voor mij is het doel van De Ahorn vooral om goede voeding 
toegankelijk te maken. Om mensen meer kennis te laten mak-
en met biologische, eerlijke voeding en de mogelijkheden daar-
van.
Je kunt zó lekker eten!

Het zou leuk zijn als mensen dat steeds meer ontdekken en 
gaan genieten van hoe gezond je kunt leven.

Barbara :
Voor mij is het doel van De Ahorn natuurlijk de goede voeding, maar de sociale functie die 
wij hier vervullen vind ik ook erg belangrijk. Het is fijn om elkaar ergens te kunnen treff-
en, weetjes uit te kunnen wisselen en van elkaar te kunnen leren.

Bovendien is het gewoon heel erg gezellig!

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

 
13.00 - 18.00 uur
9.00 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

CONTACT
Westerstraat 154
1601 AN Enkhuizen



valt nooit ver van de Ahorn

 

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

 
13.00 - 18.00 uur
9.00 - 18.00 uur
9.00 - 17.00 uur

CONTACT
Westerstraat 154
1601 AN Enkhuizen

Brood, Banket, 
meel & ontbijt

Granen, pasta’s 
& rijst

Taart, koek, 
snoep & chips

Brood, Banket, 
meel & ontbijt

Brood, Banket, 
meel & ontbijt

Brood, Banket, 
meel & ontbijt

Koel, Zuivel & 
Toetjes

Kaas &  
Broodbeleg

Noot, pit &  
zuidvrucht

Koel, Zuivel & 
Toetjes

Koel, Zuivel & 
Toetjes

Koel, Zuivel & 
Toetjes

Groente & fruit

Vlees, vis & 
vleesvervangers

Thee & koffie

Groente & fruit

Groente & fruit

Groente & fruit

Dranken &  
Sappen

Olie & Azijn

Soepen & 
sauzen

Dranken &  
Sappen

Dranken &  
Sappen

Dranken &  
Sappen

Home / winkel

Home   Nieuws   Aanbiedingen   Bestellen   Initiatieven   Nieuwe Producten   Contact   Links

Product categorieën
Brood, Banket, meel &  
ontbijt
Dranken & Sappen
Granen, pasta’s & rijst
Groente & Fruit
Kaas & Broodbeleg
Koel, Zuivel & Toetjes
Olie & Azijn
Vlees, vis & vleesvervangers
 
 Zoek naar producten

Winkelwagen
Noten
2 × €9
BroodBrood_1
3 × €1,49
BroodBrood_4
1 × €1,49
Subtotaal: €23,96

Bekijk Winkelwagen 
Afrekenen










