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GfK becijferde dat in de eerste acht maanden van dit jaar 1 op de 3 verkochte fietsen
(33%) al een e-bike was. Ze waren goed voor 61% van de omzet. Een jaar eerder was
dat nog respectievelijk 29 en 58%. Deze en meer recente cijfers vindt u in het nieuwe,
gratis online magazine over e-bikes van Tweewieler.

In de periode januari-augustus 2018 zijn vergeleken
met dezelfde periode in 2017 11,6% meer e-bikes
verkocht. De totale verkopen bedroegen 194.200
stuks, gemiddeld ruim 24.000 stuks per maand. De
bijbehorende omzet over januari tot en met augustus
2018 was ruim 421 miljoen euro, 16,4% meer dan
een jaar eerder.
De damesfiets bleef onverminderd populair. In de eerste acht maanden was 85% van de
verkochte fietsen een damesfiets. Die waren goed voor 84% van de omzet. Een jaar eerder
lag het aandeel verkochte damesmodellen 1 procentpunt en de omzet 2 procentpunten
lager.

De populariteit van de e-bike met middenmotor blijft onverminderd groeien. Liefst 68% van
de in de eerste acht maanden van 2018 verkochte e-bikes had een middenmotor. In
dezelfde periode in 2017 was dat nog 63% en over heel 2016 57%. De omzet van deze
modellen met middenmotor steeg van 71 naar 76% over de maanden januari tot en met
augustus. Het aandeel van voorwielmotoren in de markt daalde, maar door de groei van de
markt blijft de omzet hiervan nagenoeg gelijk.

Meer recente cijfers over de e-bikemarkt? U vindt ze in ons gratis online magazine dat
volledig is gewijd aan e-bikes.

26/11/2018 à 11:44

1/3 verkochte fietsen is al e-bike - Tweewieler

2 sur 2

https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/nieuws/2018/11/1-3-verkoc...

Eerste publicatie door Redactie Tweewieler op 22 nov 2018
Laatste update: 22 nov 2018

Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie
beleid

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse.
Meer informatie over het gebruik van cookies

26/11/2018 à 11:44

