FIETSNED - DE MOBIELE FIETSENMAKER
Servicenummer: 088 112 112 3
Wij raden de mobiele fietsenmakers van FietsNED aan. Zij komen naar je toe met
een bus, volledig ingericht als mobiele fietswerkplaats en hebben een landelijke
dekking. Het is ook mogelijk FietsNED in te huren voor de uitvoering van
fiets-checks op het bedrijf.
Voor pech onderweg kun je een pechhulp-abonnement nemen; snelle hulp en
kosteloze reparatie als je onderweg bent.

CHECKLIST ONDERHOUD - VOOR ELKE RIT
Van jouw nieuwe branded bike wil je natuurlijk extra lang genieten. Check daarom
periodiek op de werking van de fiets en zorg voor tijdig onderhoud. Hoe je dat
doet, lees je hieronder:
✓ Probeer de remmen. Bij inknijpen mag de remgreep het stuur niet raken.
De remblokken hebben contact over het gehele remoppervlak.
✓ Controleer of de banden nog hard genoeg zijn. Een slappe band trapt
zwaarder en het profiel slijt sneller. Ook verhoogt het de kans op een lekke
band. Pomp de banden daarom regelmatig op.
✓ Controleer de wielen: Draaien de wielen gelijkmatig rond? Let hierbij op
de afstand tussend het draaiende wiel en de remblokken. De afstand moet
gelijk blijven.
✓ Vreemde geluiden: Laat je fiets vanaf een paar centimeter op de grond
stuiteren met de banden en luister of je bijzondere geluiden hoort. Zo ja,
controleer of alles vast zit.
✓ Voorkom overbelasting krat : Het belastbare gewicht mag niet meer zijn
dan 8 kg. Tevens stuurt de fiets lastig als er te veel gewicht op de voorkant
rust.
✓ Bij voorkeur droog stallen: Bij voorkeur dient de fiets in een fietsenstalling
gestalt te worden.

CHECKLIST ONDERHOUD - MAANDELIJKS
✓ Controleer of alle bouten goed zijn aangedraaid.
✓ Controleer of alle spaken strak staan.
✓ Wanneer je de banden oppompt controleer ze dan meteen op scheuren en
slijtage. De achterband slijt vaak sneller dan de voorband, omdat hier de
aandrijving vandaan komt.
✓ Maak de fiets regelmatig schoon met handwarm water, milde vloeibare
zeep en bijvoorbeeld een microvezel doek. Zo voorkom je erosie en roest.

Gebruik nooit een hogedrukspuit en voorkom dat er vocht in de voorvering
komt. Extra voorzichtigheid is geboden bij eventuele aangebrachte logo’s.
✓ Vet alle bouten in met vaseline. Aluminium, chromen en stalen delen vet je
in met zuurvrije vaseline om roest tegen te gaan. De rest van de fiets geef je
een extra beschermlaag met de siliconenspray.
✓ Controleer regelmatig de verlichting van jouw fiets. Vervang eventueel het
lampje of de batterijen.

GROTE ONDERHOUDSBEURT - JAARLIJKS
Gebaseerd op een gebruik tussen 1000 en 2000 kilometers per jaar. De grote
onderhoudsbeurt dient uitgevoerd te worden door een rijwielspecialist. De
werkzaamheden die hieronder vallen zijn:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De binnenkabels losmaken en insmeren.
De zadelpen buis insmeren aan de binnenzijde.
De naven opnieuw invetten.
De balhoofdlagers opnieuw invetten.
Banden op spanning brengen
Wielmoeren natrekken
Remmen afstellen
Kettingspanning controleren en zo nodig afstellen
Ketting reinigen en smeren
Spaakspanning controleren en zo nodig afstellen
Pedalen controleren en voorzien van vet
Crankbouten natrekken
Verlichting controleren

