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Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van een kwaliteitsfiets bij uw vakhandelaar!

U kunt erop vertrouwen dat uw fiets aan de nieuwste technische stand voldoet en aan alle voorwaarden voor een veilig en zorgeloos 
fietsplezier voldoet. Dit onderhoudsboekje garandeert dit. Vraag uw dealer het boekje in te vullen en alle uitgevoerde inspecties en onder-
houdswerkzaamheden te vermelden. Wij raden u ten zeerste aan, om de onderhoudsintervallen aan te houden.

Een goed en volledig bijgehouden onderhoudsboekje heeft veel voordelen:

 » Het is een voorwaarde voor eventuele garantieaanspraken.

 » Het helpt bij het tijdig herkennen van slijtage en beschadiging.

 » Het leidt tot een langere levensduur en minder kans op pech.

 » Regelmatige inspectie en  onderhoud zorgen voor een hogere wederverkoopwaarde van de fiets.

 GEVAAR

Houd het onderhoudsboekje goed bij en houd de onderhoudsintervallen aan. De in de onderhoudstabellen aanbevolen intervallen zijn 
slechts bedoeld als leidraad bij normaal gebruik en kunnen afhankelijk van de omstandigheden (bijv. het weer) variëren. Zorg ervoor, 
dat de fiets conform onze aanwijzingen wordt onderhouden en dat alle onderhoudswerkzaamheden in dit onderhoudsboekje worden 
vermeld. Wanneer slijtage en beschadiging niet op tijd worden ontdekt, kunnen er onderdelen defect raken. Als dit tijdens het fietsen 
gebeurt, dan kunt u ernstig gewond raken en/of sterven. Laat versleten, beschadigde of vervormde onderdelen vervangen, alvorens u 
de fiets opnieuw gebruikt.

Controleer uw fiets vóór elk gebruik, na elk transport en elke keer nadat u de fiets onbeheerd heeft achtergelaten. Gebruik de fiets 
niet, wanneer deze zich niet in een technisch perfecte staat bevindt. Indien u niet zeker bent, laat de fiets dan controleren door een 
vakhandelaar.

Inleiding
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I. Garantiebepalingen
Bij alle modellen geldt de op het moment van levering geldige wettelijke garantie.

I.I. Garantievoorwaarden
I.I.I. Vereisten:
 » Er is sprake van een fabricage- of materiaalfout.

 » De oorzaak voor de wijziging van het product is geen natuurlijke of aan de functie van het onderdeel gerelateerde slijtage of veroude-
ring.

 » De schade is niet ontstaan doordat de fiets gebruikt is voor een doel waarvoor deze niet bestemd is.

I.I.II. Uitgesloten van garantie
 » Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of overmacht.

 » Alle onderdelen die vanwege hun werking onderhevig zijn aan normale slijtage of veroudering, tenzij het een fabricage- of materiaal-
fout betreft.

 » Schade die ontstaat door verkeerd of gebrekkig onderhoud en/of ondeskundig uitgevoerde reparaties, veranderingen of vervanging 
van onderdelen aan de fiets.

 » Schade door ongevallen of overige externe invloeden, voor zover deze niet te wijten zijn aan informatie- of productgebreken.

 » Reparaties waarbij gebruikte onderdelen zijn gebruikt of schade als gevolg hiervan.

 » Schade die ontstaat door het gebruik van het product tijdens wedstrijden.

 » Speciale uitvoeringen, accessoires of niet-standaard uitrustingen; met name technische modificaties. 



// 4

 » Schade die ontstaat door verkeerd of gebrekkig onderhoud/gebruik (bijv. door het reinigen van de elektronische onderdelen met een 
krachtige waterstraal, transport van de Pedelec op een fietsdrager van een auto zonder bescherming tegen de regen).

 » Verbruiksschommelingen en schommelingen van de accuprestaties evenals een door ouderdom veroorzaakte afname van de capaci-
teit.  
Dit is gebruikelijk, technisch niet te vermijden en als zodanig geen gebrek.

I.I.III. Onderdelen die in het kader van de wettelijke garantie aan slijtage onderhevig zijn

 » Banden

 » Velgen in combinatie met velgremmen

 » Remvoeringen

 » Kettingen en tandriemen

 » Kettingwielen, kleine drijfwielen, binnenlager en versnellings-
wielen

 » Glijlagers/lagers

 » Lampen van de lichtinstallatie

 » Stuurlinten en greeprubbers

 » Hydraulische olie en smeermiddelen

 » Schakel- en remkabels

 » Lakwerk

 » Accu

Garantiebepalingen
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II. Mijn fiets

Merk:

Model:

Kleur:

Gewicht van de fiets:

Serienummer (S/N)*:

Framenummer**:

Aankoopdatum:

*   bevindt zich op een sticker onder de trapasbehuizing ** is in het frame (meestal in de zitbuis) gestansd

III. Mijn dealer/vakhandelaar

Firma:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode, plaats:

Telefoon:

E-mail:

Mijn fiets / Mijn vakhandelaar
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IV. Mijn contactgegevens

Eerste eigenaar

Klantnummer:

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode, plaats:

Telefoon:

E-mail:

Aankoopdatum:

Datum, handtekening van de klant

Mijn contactgegevens
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IV.I. Verandering van eigenaar

Tweede eigenaar Derde eigenaar

Klantnummer: Klantnummer:

Naam: Naam:

Voornaam: Voornaam:

Adres: Adres:

Postcode, plaats: Postcode, plaats:

Telefoon: Telefoon:

E-mail: E-mail:

Aankoopdatum: Aankoopdatum:

Datum, handtekening van de klant Datum, handtekening van de klant
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V. Overdrachtsprotocol en instellingen

Vraag uw dealer/vakhandelaar om de volgende inspecties uit te voeren en de fiets voor u in te stellen.  
Laat de afgehandelde punten door de dealer/vakhandelaar aankruisen.

V.I. Algemeen

Inspectie en instellingen

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen 

Trapaslager

Pedalen gemonteerd

Schakeling

Ketting of riem

Remmen 

Verlichting

Schroefverbindingen

Controle van kabels

Proefrit gemaakt

Technische documenten/overige toebehoren  
overhandigd

V.II. Pedelec/S-Pedelec

Inspectie en instellingen

Algemene test van de functionele werking (bijv. 
trapondersteuning, ondersteuningsmodi, werking van 
de knoppen)

Display op klant ingesteld  
(bijv. contrast, helderheid, taal)

Accu

Schroefverbindingen motor

Positie van snelheidssensor en  
spaakmagneet (indien aanwezig)

Lader

Het up-to-date zijn van de software (afhankelijk van 
model), eventueel update uitgevoerd

Overdrachtsprotocol en instellingen zijn uitgevoerd.

Datum, handtekening van de klant
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VI. Overdrachtsgesprek

Vraag uw dealer/vakhandelaar u de volgende punten te tonen en uit te leggen en maak een proefrit.  
Laat de afgehandelde punten door de dealer/vakhandelaar aankruisen.

VI.I. Algemeen

Onderwerpen

Goede werking van de fiets controleren

Bagage, kinderzitje, aanhanger, aanhangfiets  
(bijv. totaal gewicht, montage)

Vervoer van de fiets (bijv. auto, trein, vliegtuig)

Schoonmaken van de fiets en fiets winterklaar maken

Verkeersregels (bijv. het dragen van een helm)

Proefrit (veilig op- en afstappen,  
schakelen en remmen geoefend)

VI.II. Pedelec/S-Pedelec

Onderwerpen

Bediening en basisfuncties

Pedelec/S-Pedelec in een gevaarlijke situatie snel 
stoppen

Accu plaatsen en verwijderen

Accu: Onderhoud, actieradius, display, laden, veilig-
heid

Overdrachtsgesprek

Onderwerpen

Werking en betekenis uitschakelsnelheid

Veiligheidsaanwijzingen motor

Voorschriften voor het weggooien van elektronische 
componenten

Overdrachtsgesprek heeft plaatsgevonden.

Datum, handtekening van de klant

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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VII. Onderhoud in het kader van het onderhoudsinterval

 GEVAAR

De in het onderhoudsschema aanbevolen intervallen zijn slechts bedoeld als leidraad bij normaal gebruik en kunnen afhankelijk van 
de omstandigheden (bijv. het weer) variëren. Zorg ervoor, dat de fiets conform onze aanwijzingen wordt onderhouden en dat alle 
onderhoudswerkzaamheden in dit onderhoudsboekje worden vermeld. Wanneer slijtage en beschadiging niet op tijd worden ontdekt, 
kunnen er onderdelen defect raken. Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u zwaargewond raken en/of sterven. Laat versleten, 
beschadigde of vervormde onderdelen vervangen, alvorens u de fiets opnieuw gebruikt.

Wij raden u aan om alle montage- en aanpassingswerken te laten uitvoeren door de vakhandelaar. Anders kunnen de onderdelen los-
komen door verkeerde montage. Als dit tijdens het fietsen gebeurt, dan kunt u ernstig gewond raken en/of sterven.

NB: de onderhoudswerkzaamheden worden in rekening gebracht.
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Onderhoudsinterval 1
Uiterlijk na 100 kilometer of zes weken na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar

Onderhoudsinterval 2
Uiterlijk na 2.000 kilometer of één jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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Onderhoudsinterval 3
Uiterlijk na 4.000 kilometer of twee jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar

Onderhoudsinterval 4
Uiterlijk na 6.000 kilometer of drie jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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Onderhoudsinterval 5
Uiterlijk na 8.000 kilometer of vier jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar

Onderhoudsinterval 6
Uiterlijk na 10.000 kilometer of vijf jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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Onderhoudsinterval 7
Uiterlijk na 12.000 kilometer of zes jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar

Onderhoudsinterval 8
Uiterlijk na 14.000 kilometer of zeven jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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Onderhoudsinterval 9
Uiterlijk na 16.000 kilometer of acht jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar

Onderhoudsinterval 10
Uiterlijk na 18.000 kilometer of negen jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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Onderhoudsinterval 11
Uiterlijk na 20.000 kilometer of tien jaar na de aankoopdatum.

Algemeen

Onderhoud

Inspectie

Proefrit

Controle van kabels

Frame/voorvork

Stuur/stuurpen

Zadel/zadelpen

Wielen

Trapaslager

Schakeling

Ketting of riem

Remmen

Verlichting

Schroefverbindingen

Pedelec | S-Pedelec

Onderhoud

Algemene test  
functionele werking

Display +  
bedieningseenheid

Accu

Motor

Lader

Software (afhanke-
lijk van model)

Vervangen onderdelen

De fiets is volgens de voorschriften in een rijvaardige staat aan de klant 
overgedragen.

Datum, handtekening en stempel van de dealer/vakhandelaar
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