de pedalen op!
Nationale Fiets Naar
Je Werk Dag 2017

De e-bike:
Waar moet je op letten?

Yes! Hij komt er weer aan: de
Nationale Fiets Naar Je Werk
Dag! Ben jij net zo fit en sportief
als je collega?! Meld je snel aan
op www.fietsnaarjewerkdag.nl,
fiets op 18 mei a.s. naar je werk en maak kans op een
spiksplinternieuwe fiets naar keuze ter waarde van € 749,-!
Als je meedoet, kom je niet alleen energiek op je werk,
maar steun je ook nog eens het goede doel: de Hartstichting.
Alle reden om in beweging te komen dus! Meer info vind
je hier. Volg de Nationale Fiets Naar Je Werk Dag ook op
Twitter en Facebook.

E-bikes zijn tegenwoordig razend populair. En niet alleen
bij ouderen! Geen wonder, want wie wil er nu niet een
comfortabel steuntje in de rug? Overweeg je een elektrische
fiets aan te schaffen, oriënteer je dan goed. Want de keuze
is enorm, en je wilt uiteraard de fiets die het beste bij jouw
wensen en fietsgedrag past. Waar moet je allemaal rekening
mee houden?

Wees lief voor je fiets
Of je nu een echte ik-fiets-doorweer-en-windbikkel bent of een
easy-goingfietser: onderhoud
aan je fiets zorgt ervoor dat je
langer van je stalen ros geniet.
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt
bij je dealer is aan te raden, en
daarnaast kun je zelf ook wat
klein onderhoud doen.
Tip 1: Boen ’m! Gebruik daarvoor
een warm sopje met milde zeep
en een katoenen doek. Spoel je
fiets niet af met een tuinslang of
hogedrukreiniger, dan beschadig je
de lagers.
Tip 2: Smeer ’m! Een oude tandenborstel
is prima voor het regelmatig schoonmaken van je ketting.
Vet ’m daarna licht in. Vet ook de aluminium, chromen en
stalen delen in, om roestvorming te voorkomen. Gebruik
hiervoor zuurvrije vaseline.
Tip 3: Span ’m! Zorg voor een goede bandenspanning. Met
een gewone fiets zit je met 3,5 tot 4 bar goed en maak je
minder kans op een lekke band. Wel zo prettig onderweg!

• Het gebruik: fiets je dagelijks, ook naar en van je werk, of
gebruik je je fiets meer recreatief?
• De omgeving: fiets je het meest in de stad, in vlak
landschap of juist in heuvelachtig gebied?
•D
 e kettingkast: wil je een derailleur- of een
naafversnelling?
• De plaats van de motor: wil je de motor in het achterwiel,
voorwiel, of liever op de trapas?
• De technologie van de motor: welk type past het beste bij
jouw rijgedrag?
• De plaats van de accu: wil je de accu onder de
bagagedrager of op de onderbuis?
• De accucapaciteit: hoe ver wil je met een volle actie
kunnen fietsen (actieradius)?
Je ziet, de aanschaf van een e-bike is best even ‘een dingetje’.
Tip: laat je uitgebreid informeren door je dealer en maak
een aantal proefritten op verschillende soorten e-bikes.
Zo maak je de voor jou beste keuze. Geen wind die jou
straks nog tegenhoudt!

Ik. Wil. Ook!
Ook zin in een nieuwe fiets? Via je FiscFree®-account kun
je er met belastingvoordeel eentje aanschaffen. Kijk snel
wat er allemaal mogelijk is!

Wist je dat
het voordeel
gemiddeld
maar liefst

40%

bedraagt?

PS: wist je dat je via FiscFree® ook fietsbonnen kunt
aanschaffen en die kunt gebruiken voor onderhoud bij je
dealer? Tip 4!
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