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Pieter Rutten van BikeKing heeft zijn start niet gemist:

“Sortimo ligt mee aan de basis van een vlotte dienstverlening.”

14 september 2017 – Pieter Rutten speelde al geruime tijd met het idee om een mobiele
hersteldienst voor fietsen te beginnen. Niet alleen verschijnen sinds enkele jaren steeds meer
bakfietsen in het straatbeeld, ook het groeiende succes van de e-bike creëerde vanuit de markt
een nieuwe vraag: fietsen herstellen aan huis. Met een defecte fiets, zeker wanneer deze zoals
elektrische of bakfietsen extra zwaar zijn, is het niet voor iedereen zo eenvoudig om zich naar
de fietsenwinkel of atelier te verplaatsen. In april van dit jaar werd BikeKing boven de doopvont
gehouden. Sedertdien draait de mobiele fietshersteldienst van Pieter Rutten op volle toeren.
Twee weten meer dan één
Pieter Rutten klinkt enthousiast: “De zaken lopen als een trein, mijn planning staat goed vol.”
Momenteel is BikeKing een éénmanszaak, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen
komen. Rutten: “Mijn werkingsgebied beperkt zich nu nog tot de provincie Oost-Vlaanderen,
maar het is de bedoeling om op termijn - we richten ons op begin 2018 - de activiteiten uit te
breiden naar de andere provincies.”
Dat is goed nieuws voor Sortimo, de partner die instond voor de inrichting van de huidige
Mercedes Sprinter tot een heus fietsatelier. Nu al is Pieter Rutten duidelijk, ook voor de nieuwe
camionettes zal hij een beroep doen op dé specialist in inrichting van bedrijfsvoertuigen.
“Toegegeven,” zegt Rutten, ‘ik heb ook gepraat met andere aanbieders, maar vanaf het eerste
gesprek met Sortimo was ik overtuigd van de troeven die zij te bieden hadden. Het meedenken
om samen tot de meest gepaste oplossing te komen bijvoorbeeld. Dat, en de persoonlijke
aanpak van de vertegenwoordiger, waren alvast doorslaggevende elementen in het toekennen
van de opdracht.”
Werkplek op wielen
Het resultaat is een complete werkplek op wielen. De BikeKing-bestelwagen werd volledig op
maat uitgerust met de Sortimo-gamma’s Globelyst en HD, de ideale mix voor een robuuste,
doch gefinetunede inrichting. Inderdaad, deze inrichting is een toonbeeld van maatwerk, tot in
de kleinste details afgestemd op de specifieke job die Pieter Rutten er dagelijks uitoefent. Om de
mobiele werkplaats zo gebruiks- en onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken, bouwde Sortimo
een aantal extra’s in. Voor de compressor en de ontvettingsbak van BikeKing zelf, maakte
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Sortimo een aluminium werkblad en een aluminium plaat boven de werkbank op maat. Verder
werd ruimte voorzien voor beide batterijen in combinatie met een omvormer (omzetten van 12
Volt naar 220 Volt), een stekkerblok en een rubberen mat op de vloerplaat.
“Het was belangrijk dat ik ter plaatse niet gedwongen was gebruik te maken van de elektrische
stroom van mijn klanten,” aldus Rutten. ‘Dankzij de voorzieningen in de camionette kan ik altijd
volledig autonoom werken.”
Leren uit de praktijk
Op onze vraag of hij tevreden is, antwoordt Pieter Rutten volmondig ja. “Sortimo is zeker niet de
goedkoopste aanbieder, maar de kwaliteit van de gebruikte materialen en de doordachte
inrichting, zorgen ervoor dat ik 100% efficiënt kan werken en maken dus de investering meer
dan waard.”
Rutten beklemtoont nog dat hij bijzonder te spreken is over de flexibiliteit van Sortimo. “In de
eerste weken na de oplevering stelde ik enkele kleine tekortkomingen vast. Dat is onvermijdelijk,
in de praktijk komen immers de meeste problemen aan het licht. Sortimo kwam onmiddellijk met
de juiste oplossingen.“
En voor de inrichting van de volgende bestelwagens dringt zich nu al een aandachtspunt op. “Ik
stel vast dat de linkerkant van de mobiele werkplaats nu dat ze volledig gevuld is, toch iets
zwaarder doorweegt. Het loont dus zeker de moeite om, samen met Sortimo, na te denken over
een nog evenwichtiger inrichting.”
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