Abeona Mobility: Maia Mobiliteit Leiden
gaat zelfstandig verder!
Zoeterwoude, 11 januari 2019 – Abeona B.V. opent vandaag haar deuren in Zoeterwoude onder een
nieuwe naam: Abeona Mobility.
Abeona BV werkte samen met Maia Mobiliteit BV gevestigd in Dordrecht, onder de merknaam Maia
Mobiliteit. Het bedrijf heeft besloten om na een succesvolle start in april 2017 zelfstandig verder te
gaan onder een eigen merknaam om zo door te groeien en de dienstverlening verder te
ontwikkelen.
“Als startend bedrijf waren de afgelopen 2 jaar best wel spannend” zegt Thijs Broekhuijsen, eigenaar
van Abeona BV. “Inmiddels zijn we een familiebedrijf geworden, en willen we zelfstandig doorgaan
als Abeona Mobility.”
De naam ‘Abeona’ komt uit de Romeinse oudheid; zij was de Romeinse Godin en symbool voor de
bescherming van kinderen en vertrekkende reizigers. Hiermee onderstrepen zij hun passie om élke
fietser goed op weg te helpen met hun specialistische kennis en expertise.
“We willen Gert Lunenborg bedanken voor de prettige en inspirerende samenwerking over de
afgelopen jaren.” zegt Thijs Broekhuijsen. “Ook willen we onze trouwe klanten bedanken voor de
steun en vertrouwen tijdens de spannende beginperiode.”

Andere naam, Zelfde Locatie, Producten & Service.
Ondanks de naamverandering blijft het ligfiets- en driewielbedrijf dezelfde service bieden; advies,
verkoop, verhuur, aanpassingen, reparaties en onderhoud. Ook voor de klantenkring uit
Zoeterwoude-Rijndijk blijven zij de fietsenmaker-in-de-buurt.
Garantie en Service voor reeds aangekochte fietsen lopen uiteraard onverminderd door. U kunt bij
Abeona terecht voor onderhoud en reparatie of een lekkere kop koffie of thee. U ontvangt uiteraard
de service die u gewend was.
Om deze stap te vieren biedt Abeona Mobility 5 procent korting op het gehele assortiment t/m 16
februari 2019*.
Abeona Mobility zoekt ook versterking van het team. Er is plek voor een ervaren fietsmonteur.
Spreekt jou dat aan of ken je iemand die het leuk zou vinden om aan bijzondere fietsen te
sleutelen? De vacature staat online op de site!

Abeona Mobility
Energieweg 67,
2382ND, Zoeterwoude
071-203-7999
Abeona.nl
*deze aanbieding is van toepassing op fietsen, onderdelen & accessoires.

