
 
 
Minder energie en meer fietsplezier. Steeds meer mensen kiezen voor een E-BIKE.  Het rijden met 

trapondersteuning wordt door veel mensen gewaardeerd.  Kiezen voor een E-BIKE als 

transportmiddel is wel degelijk kiezen voor een milieuvriendelijke en gezonde (meer vitaliteit) 

oplossing. 

E-BIKES – max. 25KM/H 
Bij een elektrische fiets van 25 KM/H geeft de motor enkel aandrijfkracht wanneer de bestuurder 

actief trapt.  Een elektrische fiets van 25KM/H bestaat in verschillende uitvoeringen van een klassiek 

uitziende fiets tot hybride, van een fiets met jeugdige uitstraling tot een mountainbike. Compact 

(vouwfiets) maar zelfs in tandemuitvoering … Heden is het aanbod bijzonder groot.  Laat u in uw 

zoektocht steeds adviseren en bijsturen door onze specialisten naar het voor u juiste type en model. 

Zo geniet u maximaal !  

FIETS MET ELEKTRISCHE HULPMOTOR 
VERMOGEN < 250W 
SNELHEIDSBEPERKING NAAR BOUW < 25KM/U 
AANDRIJFKRACHT ENKEL TRAPONDERSTEUNING 
MINIMALE LEEFTIJD NIET VAN TOEPASSING 
HELMPLICHT AANBEVEELBAAR / NIET VERPLICHT 
RIJBEWIJS NIET VAN TOEPASSING 
VERZEKERING NEE 
INSCHRIJVING + NUMMERPLAAT NIET VAN TOEPASSING 
COC (certificaat overeenstemming) NIET VAN TOEPASSING 
VERKEERSREGELS ALS BIJ EEN GEWONE FIETS 

E-BIKES - SPEED PEDELEC 45KM/H 
Sneller dan de gemiddelde snelheid.  Kom uitgerust en met een fris gevoel aan. Met weinig 

energieverbruik en toch sportief snel ter plaatse … Speed Pedelecs zijn snelle elektrische fietsen die 

45 KM/H kunnen rijden.  Deze E-BIKES zijn erg geschikt voor woon-werkverkeer en mensen die van 

doorrijden houden.  Een Speed Pedelec heeft steeds een sportief karakter (sportief strak of sportief 

comfort) en heeft  spatborden, verlichting en een nummerplaat.  Laat u door onze specialisten 

begeleiden doorheen de juiste configuraties van veringen, dempingen, mogelijke bandenverschillen 

en schakelopties.  

BROMFIETS KLASSE SPEED PEDELEC 
VERMOGEN < 4000W 
SNELHEIDSBEPERKING NAAR BOUW < 45KM/U 
AANDRIJFKRACHT HOOFDDOEL TRAPONDERSTEUNING 

TRAPONDERSTEUNING STOPT NIET BIJ 25KM/U 
MINIMALE LEEFTIJD 16 JAAR 
HELMPLICHT FIETSHELM OF BROMFIETSHELM 
RIJBEWIJS AM (BROMFIETS) OF B (AUTO) 
VERZEKERING INDIEN MOTOR AUTONOOM KAN WERKEN  
INSCHRIJVING + NUMMERPLAAT JA (VIA DIV) 
COC (certificaat overeenstemming) JA 
VERKEERSREGELS ALS BIJ BROMFIETSEN 


