
 

 

 

Koninklijke Gazelle levert duizenden 
fietsen aan Roompot Vakanties  

  

 Roompot koopt 2300 nieuwe fietsen 

 Twee maal zoveel e-bikes  

Dieren, dinsdag 4 februari 2020 - Op alle Roompot Vakantieparken staan 

vanaf komend seizoen duizenden Gazelle stadsfietsen en e-bikes klaar voor 

de verhuur aan gasten. In totaal levert Gazelle 2.300 fietsen aan Roompot, 

die ze in eigen beheer opneemt, waarbij FietsNed de service verleent. 

Roompot vervangt hiermee een groot deel van het bestaande fietsenpark en 

breidt het aanbod uit met maar liefst 1.000 fietsen. 

De samenwerking tussen Roompot en Gazelle bestaat al vier jaar, maar 

gedeeltelijk werd de fietsverhuur door Roompot nog uitbesteed. Roompot neemt 

het beheer van het fietsenpark nu in eigen beheer en breidt zijn aanbod met 

zo’n 1.000 fietsen uit. 

Niko Vanderschelden, Head of Guest Experience van Roompot 

Vakanties zegt hierover: “Als absolute kustspeler in Nederland is de 

mooie omgeving een belangrijke troef voor onze vakantieparken. Gasten 

ontdekken die bijzonder graag per fiets, waardoor fietsen een cruciaal 

onderdeel van onze gastbeleving zijn. Wij kiezen er daarom voor om de 

fietsverhuur nu volledig in eigen beheer te nemen en in zee te gaan met 

een betrouwbare partner als Gazelle. Gazelle staat bij onze gasten 

gekend voor kwaliteit, wat voor ons erg belangrijk is. Naast onze eigen 
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fietsspecialisten in dienst, zal FietsNed ons met de service en het 

onderhoud helpen.” 

In totaal koopt Roompot 2.300 stadsfietsen en e-bikes van Gazelle. De grootste 

aanbieder van vakantiewoningen in Nederland breidt hiermee zijn aanbod uit met 

zo’n 1.000 fietsen en verdubbelt het aantal e-bikes dat het heeft. 

Paul Vreeburg, commercieel directeur Koninklijke Gazelle: “We zijn blij 

om samen met FietsNed een mooie totaaloplossing voor Roompot te 

kunnen bieden. Dat Roompot er nu voor kiest om onze samenwerking te 

verlengen en intensiveren laat zien dat Gazelle een uitstekende partner 

is voor de zakelijke markt. En daar zijn we ontzettend trots op!” 



Paul Vreeburg van Koninklijke Gazelle (links) en Niko Vanderschelden van Roompot (rechts)  

 

  

Voor meer informatie over Koninklijke Gazelle:  

Lisette Kars, PR Manager: 06-82415937 of l.kars@gazelle.nl  
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