Onderhoudsprogramma Voordeelfiets.nl
Om lang van je nieuwe fiets te kunnen genieten is goed onderhoud erg belangrijk. Voordeelfiets.nl
adviseert na één maand het eerste onderhoud en een aantal controles uit te voeren. Daarnaast
adviseert Voordeelfiets.nl minimaal eens per drie maanden onderhoud te verrichten door de fiets
goed schoon te maken en in te vetten. Goed onderhoud is niet alleen van belang voor je veiligheid
maar ook voor het fietsplezier en behoud van de garantie op je fiets. Je kunt dit onderhoud door een
fietsspecialist uit laten voeren maar uiteraard ook zelf doen. Bij de meest voorkomende
onderhoudswerkzaamheden is het gebruik maken van een fietsspecialist niet noodzakelijk.
Regelmatig onderhoud en controle
Door de onderstaande punten regelmatig te controleren zorg je ervoor dat je veilig blijft fietsen en
dat hoge kosten voor onderhoud in de toekomst voorkomen worden. Onder regelmatig onderhoud
en controle verstaat Voordeelfiets.nl minimaal eens per maand en bij voorkeur vaker.
•
•

•
•
•
•
•

Controleer of de banden nog goed zijn als wel de bandenspanning
Controleer of de onderstaande onderdelen nog goed vast zitten en draai waar nodig de
bouten en moeren goed aan
o Wielen
o Stuur/stuurpen
o Zadel/zadelpen
o Trappers en crank
o Achter- en/of voordrager
o Verlichting en reflectoren
o Standaard
o Kettingkast en spatborden
Controleer of de verlichting nog werkt
Controleer de velgen en spaken
Controleer de kettingspanning
Controleer de remmen
Controleer het versnellingssysteem (indien aanwezig)

Schoonmaken en invetten
Het regelmatig schoonmaken en invetten van de fiets voorkomt slijtage en roestvorming. De eerste
roest die optreed is zogeheten ‘vliegroest’. Dit is niet roest in de onderdelen van de fiets maar roest
wat op de oppervlakte zit. Vliegroest ontstaat door invloeden van buiten. Deze roesplekken zijn
eenvoudig te verwijderen en als je daarna deze onderdelen goed schoonmaakt en invet dan is de
roestvorming ook goed te voorkomen. Onder regelmatig schoonmaken en invetten verstaat
Voordeelfiets.nl minimaal eens per drie maanden, bij voorkeur vaker.
•
•
•
•
•

Schoonmaken en invetten as-kogellagers
Schoonmaken en invetten ketting en tandwielen
Schoonmaken en invetten stuur/stuurpen en zadel/zadelpen
Schoonmaken en invetten trappers (schroefdraad)
Schoonmaken en invetten remmen en versnellingen

Vragen over het onderhouden van je fiets? Neem dan contact met ons op voor advies!
Dit kan per mail via info@voordeelfiets.nl of telefonisch op 0518 - 419100

