
Over Fietsspecialist Assink 

 

Fietsspecialist Assink is al bijna twintig jaar een begrip in Hengelo en omstreken. Wij zijn een 

erkende dealer van Gazelle, Koga, Cortina en Sparta en hebben een breed aanbod van 

stadsfietsen, hybridefietsen, elektrische fietsen en kinderfietsen. Ook kunt u bij ons terecht 

voor tweedehands fietsen van allerlei merken en de reparatie en het onderhoud van uw fiets. 

 

Van monteur tot directeur 

We zijn aan het eind van de jaren negentig begonnen in een pand aan de Deurningerstraat in 

Hengelo, waar we het toenmalige Bakker Fietsen hebben overgenomen. Robert Assink werkte 

op dat moment al tien jaar voor Bakker Fietsen, eerst als monteur en later als bedrijfsleider. 

Toen Jan Bakker naar een opvolger zocht, was de keus snel gemaakt. Robert koesterde al 

lange tijd de droom om voor zichzelf te beginnen en dit was natuurlijk een uitgelezen kans. 

De eerste jaren zijn we nog verder gegaan onder de naam Bakker Fietsen. Toen het pand aan 

de Deurningerstraat in 2001 te klein werd, zijn we verhuisd naar onze huidige locatie. Deze 

gelegenheid hebben we ook aangegrepen om de naam van de zaak te veranderen in 

Fietsspecialist Assink. 

 

Altijd met de tijd mee 

Dat we in 2001 uit ons jasje groeiden, kwam vooral door de opkomst van de elektrische fiets. 

We kunnen zelfs vol trots melden dat wij in 1998 de eerste rijwielhandel in Twente waren die 

de elektrische fiets (toen alleen nog van Sparta) in het assortiment opnam. We vinden het 

sowieso belangrijk om met de tijd mee te gaan. Zo bieden we sinds vorig jaar 'service op 

locatie'. Met onze servicebus komen we langs bij u thuis als uw fiets een reparatie of 

onderhoudsbeurt nodig heeft. Heeft u een bedrijf en biedt u een fietsplan aan uw werknemers? 

Ook dan kunnen we bij u op locatie langskomen om alle fietsen tegelijk tegen een voordelig 

tarief na te kijken. Bovendien hebben we tegenwoordig een YouTube-kanaal, waar u kunt 

zien hoe u zelf veel voorkomende reparaties kunt uitvoeren, zoals een band plakken, de 

ketting smeren, etc. 

 

Kom gerust een keer langs om een kijkje te nemen in onze showroom of volg ons op 

YouTube! 

 


