
MONTAGE FIETS 

 

Benodigdheden: 

steeksleutel 8 (2 maal) 

steeksleutel 10 

steeksleutel 13 

steeksleutel 14 

steeksleutel 15 

kruiskop schroevendraaier 

eventueel een setje imbussleutels 

fietspomp 

 

Stappenplan: 

- Stuurpen recht in het frame en de bout op het stuur vastdraaien met een steeksleutel of 

imbussleutel (niet té strak, anders draait het stuur niet goed). 

- Zadel op gewenste hoogte vastzetten met behulp van een steeksleutel of een imbussleutel. 

- Trappers monteren: LET OP, er is een verschil tussen de linker en rechtertrapper. Op de kop 

van het schroefdraad van beide trappers staan respectievelijk een ‘L’ en een ‘R’. De 

linkertrapper (‘L’) heeft tevens een tegendraadse schroefdraad. Deze draai je dus tegen de 

klok in vast. De trappers moeten soepel in de crank draaien, smeer het schroefdraad 

eventueel in met wat vaseline en let op dat je deze niet forceert; 

- In geval van een voordrager: monteren volgens bijgeleverde handleiding. 

- Lamp monteren en alle plastic stripjes verwijderen 

- Banden oppompen: let er hierbij op dat de band overal goed in de velg zit. 

- Let op de moeren van de assen van de wielen goed strak aangedraaid zijn. 

 

Framenummer noteren: 

Wij raden je sterk aan het framenummer van je nieuwe fiets te noteren en goed te bewaren. De plek 

van het framenummer verschilt per fiets. In het geval van een ART goedgekeurd slot, is het ook 

verstandig het nummer van het slot op te schrijven en goed te bewaren. Kun je deze niet vinden, 

neem dan contact met ons op. 



FIETSVERZEKERING 

Via FijneFietsen.nl kun je extra voordelig een fietsverzekering afsluiten bij onze partner ENRA. 

Je verzekert je fiets al vanaf € 2,50 per maand tegen diefstal! 
 

Ga naar www.fijnefietsen.nl en klik op het kopje ‘Fietsverzekering’ of ga direct naar de pagina door 

de volgende link in je internetbrowser te typen: www.fijnefietsen.nl/fietsverzekering  

ONDERHOUD FIETS 

Goed onderhoud zorgt ervoor dat je fiets veel langer mee gaat. Zorg dus dat je je fiets regelmatig 

verzorgt, bij slecht onderhoud bestaat de kans dat de fabrieksgarantie van de fiets vervalt. 

Servicebeurt 

Onze fietsen krijgen bij aflevering een kwaliteitscheck. Wanneer je fiets bij regelmatig gebruik na 

ongeveer 1 a 2 maanden is ingereden, dien je je fiets een onderhoudsbeurt te laten geven bij een 

erkende fietsenmaker. Hierbij moeten de spaken gespannen worden, de eventuele versnelling 

afgesteld worden en bouten en moeren worden gecontroleerd en zo nodig vastgedraaid.  

Schoonhouden 

Houd je fiets altijd schoon. Vuil en modder kunnen lak en chroomwerk aantasten en houden vaak 

vocht vast. Was de fiets met een sopje en spoel deze af met een tuinslang. Spoel ook goed de 

binnenkant van de spatborden uit. Gebruik geen hogedruk reiniger, deze kan schade aanbrengen. 

Droog de fiets af met een doek. 

Bescherming 

Spray de schone fiets in met teflon spray (LET OP: niet bij fietsen met een matte lak) en wrijf deze uit 

met een doek. Smeer boutjes, moertjes en verchroomde delen (stuur, bel etc) met zuurvrije vaseline. 

Ketting smeren 

Verwijder de kettingkast. Indien nodig kan je de ketting schoonmaken met bijvoorbeeld wasbenzine 

en een oude tandenborstel. Als de ketting schoon is smeer je hem met een teflon-spray of dunne 

olie. Als je de ketting helemaal hebt ingevet, draai je hem een aantal keren rond zodat het 

smeermiddel zich goed verspreid over de ketting. Als de ketting helemaal gesmeerd is haal je het 

overtollige smeermiddel van de ketting af met een doek. Tot slot de kettingkast sluiten. 

 

Veel plezier met je nieuwe fiets en bedankt namens het hele FijneFietsen team! 

http://www.fijnefietsen.nl/
http://www.fijnefietsen.nl/fietsverzekering

