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SPEZIFISCHE ZUSÀTZLICHE CARANTIEBESTIMMUNCEN ODER VEREINBARUNCEN MIT DEM KUNDEN

FEDERVELO v.z.w.

FIETS

INSTRUCTIEBOEK'E
GARANTIEBEPALINGEN

De volgende wettelijke garaniiebepalingen vormen de basis van de garantie die met de consument (nietprofessionele eindgebruiker) wordt gesloten. Op cover ll vindt men het garantiebewijs dat zorgvuldig bewaard
dient te worden door de eigenaar van de Íiets.

Preciseringen:
. De verkoper garandeert
.

.

.

.
.
.
.

.
.

.

dat de fiets overeenstemt met de bestelling en voldoet aan de Belgische wetgeving inzake productveiligheld en aan de meest recente stand der techniek
De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of
had kunnen kennen, worden bij aflruezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard,
door het feit alleen van de levering.

Duur gorontie
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de
voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper voor het geheel of delen
van de fiets worden gegeven, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, bepaald is
op 24 maanden vanaÍ de levering.

lnhoud-droogwijdte
Voor elk gebrek buiten de zichtbare gebreken, wordt de herstelling of de vervanging van de fiets gedekt
door de volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van de fiets te eisen,
tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn oÍ buiten verhouding zou blijken ten
opzichte van de waarde van de fiets en in het belang van het gebrek. ln dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging
van de fiets niet kan bekomen. Zulks geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging
niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstig nadeel voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden met een bedrag gelijk aan de minwaarde wegens
gebruik.
Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens
bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de
levering.
Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelÍde
garantie indien hij aantoont dat de gebreken die zich manifesteerden voor het verstrijken van de garantie
reeds op het tijdstip van de levering bestonden.
ln geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij
inroept van geringe betekenis is.
Elke herstelling zal venicht worden binnen een redelijke termiln en zonder enig nadeel voor de koper.
Bij het gebruik van verende vorken zullen de voorschriften van de Íabrikant strikt nagevolgd dienen te
worden en zullen de desbetreffende garantiebepalingen gelden.
De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper oí in een door hem
aangeduide werkplaats worden uitgevoerd.Mits vooraÍgaandelijk schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.
De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de Íiets, noch de onderdelen en organen die normaal
vervangen worden bij onderhoudsbeurten. De garantie dekt niet de normale slijtage van de fiets. (vb.
banden,ketting,kabels en remblokjes) De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het
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gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van de Íiets, aan nalatigheid of beschadigd is door een
verkeersongeval of valpartij, aan een gebrek of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer
de Íiets werd verbouwd of gebruikt werd- behoudens uitdrukkelijke specificaties op de bestelbon door
de koper en aanvaard door de verkoper- in competitieverband. Ook de Íiets die reparaties of montages
onderging bij een niet-vakhandelaar oÍ waarvan reparaties of montage van onderdelen gebeurde met
niet oorspronkelijk hiervoor bedoelde of technisch niet compatibele onderdelen, valt buiten de dekking
van de garantie. Evenzo voor Íietsen die voor verhuur gebruikt worden.
De tussenkomst onder garantie van de verkoper hang af van het gebruik van de fiets als goede huisvader
en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
De herstellingen zijn onder garantie ten minste gedurende de nog lopende garantieperiode van de fiets.
Deze garantie dekt zowel het uitgevoerde werk als de vervangen onderdelen, tenzij deze door de koper
werden geleverd.
De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk veruuittigen binnen de kortst
mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.
De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, door de fiets niet te
gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroozaakt door een gebrek aan de verkochte Íiets
(lichamelijke letsels of schade aan andere goederen), wordt geregeld door het gemeen recht.
De kosten van transport van de Íiets en/of onderdelen van en naar de dealer, zijn voor rekening van de
eigenaar.

C

WrrreuxE EIsEN MEr BETREKKTNG Tor HET GEBRUTK vAN t w FtETs
Voor het gebruik van uw Íiets gelden wettelijke voorschriften. Steh U zich vooraf goed op de hoogte van de
geldende voorschriften inzake de wegcode. Voor meer informatie kunt U zich altijd tot uw vakhandelaar
wenden.
Zie ook "Aanbevelingen voor veilig Fietsen" verderop in dit instructieboekje.

O

Klmoenrr

vERvoEREN

Neemt de volgende speciale voorzorgen wanneer U kinderen op de Íiets veÍvoert:
O Alle montages van supplementaire accessoires moeten gebeuren volgens de bijgeleverde montageinstructies

.

kinderen tot 6 jaar mag U alleen vervoeren in een door een erkende instantie goedgekeurd kinderzitje
om kinderen ouder dan 6 jaar te vervoeren moeten rug- en voetsteunen worden gemonteerd.
. Kindezitjes bevestigen op een aluminium bagagedrager oÍ op een bagagedrager met een maximale
toegelaten belasting van l0 kg is niet toegestaan

'
'
'

.

'

Zorg ervoor dat de wielen door jasbeschermers afgeschermd zijn wanneer U kinderen vervoert, zodat de
voetjes niet in de wielen vastgeklemd kunnen raken. Het gebruik van jasbeschermers combineren met
een kinderzitje met extra voetbeveiliging biedt een nog betere bescherming
Vervoert U kinderen achterop de fiets en heeft uw fiets een zadel met spiraalveren, zorg er dan voor dat
die veren afgedekt zlln, bl1v. door een zadelhoes
Een kinderzitje voorop de fiets is slechts toegestaan om een (tureede) kind van max. 3 jaar oud te vervoeren. Zelfs dan blijft het minder veilig twee kinderen tegelijk per Íiets te vervoeren
Een kinderzitje monteren kan niet op elk stuur. Raadpleeg uw vakhandelaar of volg de bijgeleverde montagevoorschriÍten.

C

Bncnce

vERvoEREN

Neem de volgende regels in acht om bagage te vervoeren:
. Zorg dat de fiets stabiel staat wanneer U bagage laadt
. Cebruik bij voorkeur Íietstassen
. Vermijd zware eenzijdige bagage
. De maximum belasting van het stuur is l5 kg, die van de bagagedrager kan 25, 'l 8 oÍ

l0

kg zijn, afhan-

kelijk van het type drager. Op sommige modellen staan die gegevens op de bagagedrager zelf vermeld.
Zorg dat U die norrnen niet overschrijdt. Raadpleeg zonodig uw vakhandelaar.

AANBEVETINGEN VOOR VEILIG FIETSEN

C Vsuc

oP DE oPENBARE wEG
Íiets in de meeste gevallen op de openbare weg.
Hetspreektvanzelf datUindatgeval deverkeersregels respecteert.(KB1/12/1915) BovendienmoetU
er voor zorgen dat de uitrusting van uw fiets voldoet aan de wettelijke minimum vereisten. (lichten, reÍlecFTETSEN

Waarschijnlijk gebruikt U uw

toren, geluidstoestel, remmen,aÍmetingen) Dit is weliswaar zo, indien U uw fiets gekocht hebt, maar kan, na
verloop van tijd door slijtage van bepaalde onderdelen zoals remmen oÍ verlichting, niet meer het geval zijn.

C

Orr-nono

cEBRUTK

OÍ hebt U een fiets uit het sportievere segment gekozen, die U eerst moet "aankleden" om ermee op de
openbare weg te mogen fietsen, b.v. bevestiging waar nodig van wettelijke verplichte reflectoren en verIichting. Fietst U "off+oad", pas dan uw rijgedrag aan: draag zorg voor de natuur (Íetsen is lang niet overal
toegelaten) en win het nodige advies in bij uw vakhandelaar om de "off+oad" geschiktheid van uw fiets te
controleren. Ca na welke minimum vereisten het verkeersreglement van het land voorschrijft en laat, indien
nodig, uw Íiets door een vakhandelaar in orde brengen.

C

Frmser rN DE BERcEN
Schakel altijd tijdig af (naar een lichtere versnelling), vóór U aan een helling begint.
Heeft uw fiets trommelremmen en moet U een langere afdaling doen, rem dan altijd a{wisselend achteraan
en vooraan. Zo voorkomt U oververhitting van de remmen.

O

Frerser Bu

SLECHT wEER

Let op als U gaat fietsen met gladde (lederen) zolen.
Hou er rekening mee dat U een langere remafstand nodig hebt wanneer U fietst op een nat wegdek. Soms
kan die afstand zelfs tot 40 0/o langer zijn, b.v. 1 4 meter, in plaats van I 0 meter op een droog wegdelc

O

LnNce nnrru

Hou voldoende afstand wanneer U langere ritten in groepsverband maakt. Hou rekening met een verminderd
reactievermogen wanneer U al een grotere aÍstand afgelegd hebt.

C

Klrornc EN AccEssorREs
Maakt U veelvuldig gebruik van uw Íiets, dan is aangepaste kleding zoals fietsschoenen, fietsbroe( handschoenen en een fietshelm zeker geen overbodige luxe. U vindt voor deze en andere accessoires een ruime
keuze bij de vakhandelaar.
Draag U een lange broek en hebt U een fiets met voorderailleur, zorg er dan voor dat de broekspijpen
onderaan nauw aansluiten.

C

Sroepnnroeu

Rij geen stoepranden op oÍ af en probeer grote oneffenheden in het wegdek te

vermijden. Hevige schokken

en extreme belastingen kunnen belangrijke onderdelen beschadigen.

C

Vrnr-rcsnnc

Zet tijdig de verlichting van uw Íiets aan en controleer regelmatig de goede werking ervan. Ook wanneer
nog voldoende ziet, komt het er ook op aan gezien te worden door de andere weggebruikers.

U

AANBEVETINGEN VOOR VEILIG STALLEN EN PTAATSEN

O

DrrrsrnlpREVENTtE

Diefstal van Íietsen kan vermeden worden. Er bestaat vooralsnog geen antidiefstalsysteem dat 1Oo o/o veilig
is. Om uw Íiets zo goed mogeliik tegen diefstal te beschermen, neemt U best de volgende punten in acht:

'

is uw Íiets uitgerust met een veiligheidsslot, dan maakt U dit slot als volgt vast : draai de sleutel een
kwartslag druk het slot in tot het vastklikt en neem de sleutel uit het slot;

'

met een extra kabel- of beugelslot kunt U uw fiets ook vastmaken aan een paal of hek. ls de kabel lang
$enoe§, haal hem dan door het frame en de wielen door, zeker als uw Íiets met uitvalnaven is uitgerust-:
indien uw fiets is uitgerust met een goed slot, dan kan een extra kabel worden gebruikt. Deze kabel is
verkrijgbaar bij de vakhandelaar en kan met dezelfde sleutel worden bediend. SIa de kabel om een
boom of paal en klik hem vast in het beugelslot.

'
'
'

een Íietsvezekering af. De vakhandelaar kan U hierover het beste adviseren
Laat uw fiets registreren. Een duidelijk zichtbare registratie op uw fiets heeft soms op zich al een voldoende preventieve werking. Wordt uw fiets desondanks nog gestolen, dan kan de politie hem makkelijker terugvinden aan de hand van de registratiegegevens. Lei op met de techniek van het graveren van
fietsen ze kunnen het frame van de fiets verarvakken , vraag raad aan de vakhandelaar. -

'

Vul ook de garantiekaart in dit instructieboekje in. Bewaar dit instructieboekje met de ingevulde garantiekaart en het aankoopbewijs op een veilige plaats waar U het makkelijk kunt terugvinden. Ail dieÍstal van
uw Íiets kunnen deze gegevens U en de politie helpen bij het opsporen.

SlLrit

Fromenummer
Het framenummer treft U meestal aan op het
tiekaart.

bracket. Neem dit nummer over en vul het in op de garan-

Overwinteren
Cebruikt U uw fiets 's winters niet, dan verdient het aanbeveling hem eerst de volgende behandeling te
geven, vóór U hem wegzet: :
. maak uw fiets goed schoon

. vet alle la( chroom en aluminium delen met

poetsolie

. reinig en smeer de ketting de pedalen en de versnellingsnaaf
. breng de banden op spanning
. zet de Íiets op zijn kop of hang hem aan het frame op om de
. stal de fiets in een droge, koele, overdekte ruimte.

banden te ontlasten

AANBEVELINGEN VOOR VEITIG TRANSPORT VAN DE FIETS
Met de

outo: '
'
.

'
ln de

6

trein.'

g-n

..HIa

U kunt de fiets ofiruel in de kofferba( oíruel op een door een erkende instantie goedgekeurde bagagedrager of trekhaakdrager veryoeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijnng vin
de drager voor de maximale toegelaten belasting en instructies om de fiets op de góede
manièr te bevestigen.
Zorg dat de Íieïs stevig en stabiel vasuit en venruiider loszittende delen zoals pomp, Íietstassen e.d. vóór de autorit.
Pas uw rijgedrag en -snelheid aan
Controleer ook na de autorit, oÍ alle onderdelen nog goed vast zitten en niet beschadigd
zijn tijdens het transport.
lnformatie voor het vervoer van uw fiets per trein en instructies om een fiets te huren en
te stallen vindt U in elk spooruuegstation.

AANBEVELINGEN VOOR ONDERHOUD
O VOLC DE SERVICEKAART OP COVER III. LAAT UW FIETS

I

ÍVlAAL PER JAAR DOOR EEN VAKHANDELMR

ONDERHOUDEN EN CONTROLEREN

Schoonmoken
Hoe vaak U uw Íiets moet schoonmaken is afhankelijk van de manier waarop en de regelmaat waarmee
uw fiets gebruikt. Let op de volgende punten:

.

U

maak uw fiets schoon met vloeibare zeep in lauw of warm water

. sproei uw fiets met de tuinslang af en wrijf hem met een droge doek of zeemleder droog

.

.
.

gebruik in geen geval een hogedrukreiniger om uw fiets schoon te maken. De stoom- of waterstraal is
te krachtig en kan op bepaalde punten het noodzakelijke vet venrvijderen.
Het lal«ruerk van de Íiets kunt U, nadat U dit schoongemaakt hebt, behandelen met vloeibare autowas.
smeer het chroomwerk licht in met poetsolie.

C Orcevnl

oF vALPARI,

Bent U met uw Íiets betrokken geweest bij een ongeval of valpartij, laat dan uw Íiets veiligheidshalve controleren door uw vakhandelaar, ook indien op het eerste gezicht uw Íiets niet beschadigd is; lnwendige onderdelen kunnen immers gebroken of vervormd zijn, waardoor verder fietsen onveilig wordt.
ls uw voorvor( stuurbocht of stuurpen verbogen of beschadigd om welke redenen ook, dan mag U deze
onderdelen in geen geval terugbuigen in de oorspronkelijke stand. De materiaalstructuur kan dusdanig
veranderen dat een breuk zou kunnen optreden. Raadpleeg dus steeds de vakhandelaar om verborgen of
beschadigde fietsonderdelen te vervangen.

C

FnreuennE vAN HEr oNDERHoUD
Door regelmatig de onderdelen van uw fiets te controleren en te onderhouden kunt U uw fiets langer
in goede staat houden en ernstige schade voorkomen. Hoe Írequent U dit moet doen, kan variëren per
onderdeel. Het ene onderdeel is immers meer aan slijtage onderhevig dan het andere. De belangrijkste
controlepunten en de aanbevolen Írequentie van het onderhoud zijn hieronder opgesomd:
Controleer regelmotig :
. Zijn de snelsluiters van de uitvalnaven oÍ de asmoeren van de wielen goed vastgezet ?
. Zijn de banden nog in goede staat en op spanning? Vertonen het loopvlak en de randen van de banden
geen tekenen van slijtage of veroudering zoals scheurtjes en barstjes ?
. ls de reÍlecterende strip op de zijkant van de banden goed schoon ?
. Werken de voor- en achterremmen nog optimaal ? Zijn de remblokjes niet versleten of zitten ze, samen
met de rembouten, nog goed vast? Moet U de remgrepen niet te ver inkni.jpen om voldoende remkacht
uit te oefenen?
. Werken alle verlichtingselementen (koplamp, achterlicht en dynamo oÍ batterij) nog goed en zijn de
reflectoren nog goed bevestigd en schoon?
. Zitten zadel- en stuurpen goed vast in het frame en is de maximum-markering niet zichtbaar?
. Zitten de pedalen goed vast aan de cranks en de cranks goed vast aan de bracket as? Maak de pedalen
regelmatig schoon.

,§:^
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AANBEVETINGEN VOOR ETEKTRISCHE FIETSEN
Er bestaan 2 types van elektrische Íietsen. Deze met
trapondersteuning waarbij men steeds moet meetrappen
en de E-bike die autonoom elektrisch kan rijden zoals een snorfiets.

Voor het gebruik van een E-bike is een fietsherm en een verzekering
verpricht!

O

OrtacAAr,l MET DE BATTERu

Idi:l

q de batterij niet op de fiets laadt, verwijder deze op de door de constructeur voorgeschreven
manier.

omgeving.om de batterij op te laden en te bewaren is een
droge prà.iiï" een temperatuur
?:^!"11".
20"C Cebruik voor het laden.enkel de bij de fiets meegeleverde ladei-eï
ià.,ior"",. deze

schade' Een niet goedgekeurde lader kan de batterij eristig
beschad,sl. aàài
explosie tot mogeliik gevolg.
cebruik nooit een beschadigde rader. wendt u bij twijÍer tot een vakhanderaar.

van

voor gebruik op
àÀerhitting met brand of

Laadt de batterij nooit buiten op (kans op regen).

wanneer de Íiets een langere tiid niet gebruikt wordt legt U de
batterij volledig geladen weg. Het is aanbevolen
ze eens om de hryee maanden opnieuw te raden om ie
voile .upu.it"itià'u3ilrJ;.
De polen van de batterij mogen nooit kortgesloten worden, risico.op
brand
Monteerde batterij
- en explosie!
"
steeds op de correcte maniei op de fiets e-n vergrende deze
onmidderij[.

- "'

cebruik de fiets nooit wanneer de batterij aan het raden is op de
fiets.

O

OtoennouD vAN

DE FlErs

controleer de aansluitingen van.de batterij en de elektrische motor
op regelmatige basis (alle 2 à 3 maanden)
op scheuren en corrosie. Vezeker er u van dat vocht en vuil niet
[rnn""n uiniànaringen in de stekkers en
de batterij. Bij gedemonteerde batterij nrout nui inàringu.
,rir in a" u*iirit,"gàn

r..

"t*t*tllïSnvan
Gebruik bij het poetsen een weinig,water,en.een

spons of,borstel. om de batterij en de elektrische componenten te reinigen volstaat een vochtige doek. Vermijd veel water
op de elektriscÉ" .orpon"nt"n.

y'\

celruit

geen hoge druk reiniger. Risico op kortsluiting en
schade!

C

VrnwuornEN vAN HET ELEKrilscH AANGEDREvEN wtEt
Richt u voor het veruuijderen van het elektrisch aangedreven
wiel indien mogelijk tot een vakhandelaar.
lndien dit niet mogelijk is verzekert u zich ervan dJt het systeem
is uitgescËakLld oÍ demonteer het batterij
pack, alvorens de motor los te koppelen Bil
de montage is het behnji;k
;i.h lrvan te vergewissen dat
het wiel recht gemonteerd staat in de valpaiten.

il

SERVICE-KAART

Dotum-Dote-Dotum

.

ENTRETIEN

Stempel vokhondeloor

.

SERVICE-KARTE

- Cochet du Distributeur - Stempel Fochhöndler
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