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Bikewerk is een onderdeel van Pluryn.
Pluryn behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
www.pluryn.nl

Betrouwbare en betaalbare fietsen
met persoonlijke aandachtAdresgegevens

Winkel
Regulierstraat 29

6511 DN Nijmegen

Werkplaats
Bloemerstraat 125 

6511 EH  Nijmegen

Telefoon: 024 - 323 16 05

E-mail: info@bikewerk.nl

Maak een afspraak met  

Bart Jansen, bedrijfsleider: 

Telefoon: 024 - 323 16 05

E-mail: info@bikewerk.nl

Onderhoud  
voor bedrijven

Fietsen is niet alleen gezond, 

binnen de stad is de fiets ook een 

erg handig vervoermiddel. Twee 

goede redenen voor bedrijven en 

instellingen om medewerkers aan 

te moedigen vaker de fiets te 

nemen. Dit kan bijvoorbeeld  

door bedrijfsfietsen uit te lenen. 

Bikewerk helpt een aantal organi-

saties in Nijmegen daarmee, 

waaronder NXP en Radboud 

University. 

Afspraken  
op maat

Bikewerk maakt met alle organisaties 

afspraken op maat. We zorgen 

bijvoorbeeld voor onderhoud en 

reparatie van bedrijfsfietsen en 

fietsen van medewerkers zelf. Dat 

gebeurt in onze eigen werkplaats  

of op een fietswerkplaats op locatie. 

We helpen ook graag met de 

aan schaf van nieuwe fietsen.  

Of met de verhuur van fietsen en 

de administratie die daarbij hoort.

Ook voor bedrijven
en instellingen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:

09.00 - 17.30 uur

Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Op koopavond gesloten.

www.bikewerk.nl

Ons motto

Het motto van onze reparatiewerk-

plaats is: Repair & Go. En dat is niet 

voor niets. Heeft u een kapot 

achterlicht? Een vastlopende rem? 

Een wiebelend stuur? Een ketting 

die er steeds afloopt? Breng uw 

fiets dan voordat u gaat winkelen 

of werken naar onze werkplaats.  

Als u terugkomt, rijdt u op uw 

gerepareerde fiets weer naar huis.

Snelle service 

Bikewerk levert deze snelle service 

omdat er extra veel enthousiaste 

fietsenmakers voor u klaar staan. 

Heeft uw fiets meer tijd nodig dan 

een paar uur? Of moeten we 

onderdelen bestellen? Dan vertellen 

we u dit als u uw fiets brengt.  

U vindt de werkplaats van Bikewerk 

aan de Bloemerstraat 125 in Nijmegen.

Reparatie / 
Repair & Go



Lekker op de fiets naar het werk of naar de stad.  
Dat is gezond voor lichaam en geest. Het is ook goed voor  
het milieu. Daarom stimuleert de gemeente Nijmegen het 
gebruik van de fiets. Daar horen goede fietsenzaken bij.  
Zoals bijvoorbeeld Bikewerk: een fietswinkel met reparatie
werkplaats vlak bij Plein 44, in het hart van de binnenstad.

Een gewone 
fietsenzaak

In de fietswinkel en reparatie-

werkplaats van Bikewerk volgen 

medewerkers met een afstand tot 

de arbeidsmarkt een opleiding.  

Een ervaren leermeester begeleidt 

ze daarbij. Het gaat niet alleen  

om fietsenmakers, maar ook om 

bijvoorbeeld verkopers, schoon-

makers en administratief mede-

werkers. Na maximaal twee jaar 

stromen de meeste medewerkers 

door naar een betaalde baan elders.

Betrouwbaar  
en betaalbaar

Bikewerk levert dezelfde kwaliteit 

als andere fietsenmakers. De prijs 

is er ook hetzelfde. Omdat de 

medewerkers er het vak leren, 

doen ze soms iets langer over  

een klus. Daar staat tegenover dat 

bij Bikewerk meer medewerkers 

aanwezig zijn dan bij de meeste 

andere fietsenzaken. Daardoor is 

uw fiets meestal dezelfde dag al 

gerepareerd.

Welkom bij Bikewerk

Een leerwerkbedrijf 
van Pluryn

Bikewerk is een leerwerkbedrijf 

van Pluryn, in samenwerking met 

Stichting Wijkwerk en Jan Kooij 

2Wielers. Pluryn behandelt en 

ondersteunt mensen met complexe 

zorgvragen, met als doel een zo 

zelfstandig mogelijke plek in de 

samenleving. Dat doet Pluryn via 

voorzieningen voor gehandicapten-

zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook 

met ambulante diensten, arbeids-

integratie, maatschappelijke 

ondernemingen en onderwijs.

Werken  
bij Bikewerk?

Bikewerk zoekt regelmatig fietsen-

makers of verkopers, maar ook 

schoonmakers en administratief 

medewerkers. Je leert het vak van 

een ervaren leermeester in een 

gevarieerde en dynamische 

werkomgeving. Voor de scholings-  

en uitstroomtrajecten zet stichting 

Wijkwerk begeleiders in.  

Kijk voor vacatures op 

www.bikewerk.nl

Nieuwe fietsen  
van topmerken

Bij Bikewerk vindt u alle 

bekende fietsmerken die u ook 

bij andere goede fietsenzaken 

vindt. Denk bijvoorbeeld aan 

Batavus, Gazelle, Giant, Koga  

en Sparta. Onze mede  werkers 

stellen de nieuwe fiets precies  

af op uw maat, zodat u prettig 

en in een goede houding fietst.

Voordelig  

Een tweedehands fiets vindt  

u bij Bikewerk al vanaf e 75,-.  

Een ideale prijs voor studenten of 

mensen die een fiets voor in de 

stad zoeken. Uiteraard kijken onze 

medewerkers deze fietsen eerst 

helemaal na, zodat ze tiptop in 

orde zijn als u erop wegrijdt.

Nieuwe fietsen 
en accessoires

Heel veel  
accessoires

En heeft u heldere fietsverlichting 

nodig? Een veilige helm? Of  

een luide bel? Onze verkopers 

adviseren u graag. U vindt de 

fietswinkel van Bikewerk aan de 

Regulierstraat 29 in Nijmegen.

Tweedehands 
fietsen
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die er steeds afloopt? Breng uw 

fiets dan voordat u gaat winkelen 

of werken naar onze werkplaats.  

Als u terugkomt, rijdt u op uw 

gerepareerde fiets weer naar huis.

Snelle service 

Bikewerk levert deze snelle service 

omdat er extra veel enthousiaste 

fietsenmakers voor u klaar staan. 

Heeft uw fiets meer tijd nodig dan 

een paar uur? Of moeten we 

onderdelen bestellen? Dan vertellen 

we u dit als u uw fiets brengt.  

U vindt de werkplaats van Bikewerk 

aan de Bloemerstraat 125 in Nijmegen.

Reparatie / 
Repair & Go


