Type rem
OO handrem
OO terugtraprem – met extra handrem erbij
Remgreep instellen op uw eigen hand
OO ja
OO nee
OO nvt
Verzekering
OO gewenst
OO niet nodig
Garantiekeuze
OO duur garantieperiode: 				
OO welke onderdelen: 					

CHECKLIST
bij aankoop van een
E-BIKE
een uitgave van Blijf Veilig Mobiel

Als voorbereiding voor de aankoop van een e-bike staan op
deze checklist allerlei keuzes op een rij. U kunt deze checklist
gebruiken voor uw oriëntatie en bij het maken van proefritten.
Leeftijd
OO jonger dan 30 jaar
OO tussen de 30 en 45 jaar
OO tussen de 45 en 60 jaar
OO ouder dan 60 jaar

Rijklaar maken en servicebeurt
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Afspraken
OO Ik heb belangstelling voor een fiets-oriëntatiedag
OO Ik wil hulp bij het leren fietsen op een e-bike

Prijsklasse
OO tot € 1300
OO € 1300 tot € 1800
OO € 1800 tot € 2300
OO meer dan € 2300
OO tweedehands

Meer informatie: www.blijfveiligmobiel.nl
			www.fietsersbond.nl
			www.veiligverkeernederland.nl

Ik gebruik mijn fiets vooral op/in...
OO in de stad
OO vlakke, geasfalteerde wegen
OO geasfalteerde wegen met soms een bruggetje
OO heuvelachtige omgevingen met goed wegdek
OO heuvelachtige omgeving met soms slecht wegdek

Ik fiets maximaal per dag
OO tot 50 km
OO 50-70 km
OO meer dan 70 km

Ik wil een afneembare accu
OO ja
OO nee
OO geen voorkeur

Plaats van de motor
OO voorwiel
OO bij de trapas
OO achterwiel (geen naafversnelling mogelijk)

Maximaal gewicht (zonder accu)
OO tot 20 kg
OO 20-25 kg
OO meer dan 25 kg

Type versnelling
OO naafversnelling (niet mogelijk bij motor achter)
OO derailleur
OO automatisch
OO geen voorkeur
Plaats van de accu
OO onder bagagedrager
OO boven de trapas
OO in het frame
OO in de kettingkast
OO geen voorkeur

Type van mijn voorkeur is
OO stadsfiets
OO sportieve fiets
OO vouwfiets
OO lage instap
OO nog geen voorkeur
Uitgebreid display
OO ja
OO nee
OO geen voorkeur
Stallingmogelijkheden
OO buiten, in een fietsenrek of los voor de deur; hier is
geen stroomvoorziening of stopcontact
OO in een schuurtje of onder een overkapping zonder
stroomvoorziening / stopcontact
OO in een schuurtje of onder een overkapping met
stroomvoorziening / stopcontact in de buurt
OO in de eigen garage of schuur; hier is een stopcontact
aanwezig

