
Hoe koop je een Santos? 

Wie ben je en waar je droom je over? We luisteren graag eerst naar jouw verhaal om daarna de állerbeste fiets 
te kunnen bouwen. Eentje die precies bij jou past. Die zit als gegoten, een verlengstuk van jezelf. Duurzaam 
en functioneel. Waarmee je jouw droom kunt waarmaken. Dat is het streven van Santos.

STAP 1:  Waar hou je van en waar droom je over?  

Wat voor fietser ben je? Wat voor fietser zou je willen worden? Omcirkel wat je aanspreekt en mis je iets, 
schrijf het er dan gerust bij.

TELL US 
YOUR STORY. 

Fietsvakantie

Bikepacken

Avontuur

Weekendfietser

Forens

Sportief

Zorgeloos

Kilometervreter

Wind-in-de-rug Techniek

Kamperen

Snelheid

Zandwegen

Gravelpaden

Heuvels

Asfalt

Bergen

Bospaden

Steden

Doorfietsroutes

Offroad

Nederland

In de buurt

Europa

Naar je werk

Scandinavië

Azië

Wereld

Zuid-AmerikaNoord-Amerika

Afrika

Santiago de Compostella

Rome

Vanuit huis

Fiets & trein Fiets & auto

Fiets & vliegtuig

Geen bagageBikepacking

Weinig bagage (0-10 kg) 2 tasjes

Fietskar

Medium bagage (10-25 kg) 3 tassen

Volle bepakking (> 25 kg) 5 tassen

Naar onze homepage

B&B

Ervaren

Nieuwkomer

Lichtgewicht



STAP 2: écht testen

Zodra helder is wat je voor ogen hebt, laten we je graag eerst lekker fietsen. Op verschillende Santossen. Zo 
kun je voelen welk frame, welke aandrijving, welke remmen en welke zithouding je prettig vindt en wat goed 
bij je past. Natuurlijk mogen de fietsen mee naar buiten want daar ervaar je het het beste. 

STAP 3: Samen jouw unieke Santos bouwen

Het is nu een stuk duidelijker wat voor fietser je bent en wat voor fietser je zou willen worden. Samen met 
een Santos specialist doorloop je alle technische keuzes. Natuurlijk is een Santos meer dan alleen techniek. 
Daarom mag je je deze helemaal naar eigen smaak stylen. In de winkel vind je kleurbuizen, naafkleuren, 
zadels, handvatten, dragers; kortom alles wat een Santos tot jouw Santos maakt. Combineer er op los, net zo 
lang tot alles klopt. Zo stel je een fiets samen die precies bij jou past. Ook in de toekomst want een Santos 
ontwikkelt zich met je mee. 

STAP 4: Let’s go!

Alle keuzes zijn gemaakt en je hebt definitief besteld. In onze werkplaats in Nieuw-Vennep gaan we voor je 
aan de slag. Je vindt bij ons geen lopende-band-productie. Elke monteur heeft zijn eigen werkbank met het 
allerbeste gereedschap en bouwt jouw fiets in z’n geheel op. Na een laatste check vertrekt je Santos naar de 
dealer van jouw keuze om daar verder voor jou afgesteld te worden. 
En dan is het moment daar: het begin van jouw ultieme fietsdroom!

ECHT TESTEN.
 

Waar kun je het beste terecht?

Uitgebreid testen is heel belangrijk voor het maken van de juiste keuze. We informeren je graag waar 
je het beste terecht kunt. Al onze dealers staan ook vermeld op www.santosbikes.com. Ze werken 
vaak op afspraak zodat ze alle tijd en aandacht voor je hebben. Op basis van wat je vandaag bij stap 1 
hebt omcirkeld, raden wij een testrit op de volgende Santos(sen) aan: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

Santos Specialist: ……………………………………………………….


