
Vermijd deze 9 fouten  bij het 
aankopen van een nieuwe fiets

Een nieuwe fiets kopen, is een hele belevenis. Dat doe je niet zomaar.  Er is 
keuze zat aan merken, types, modellen en accessoires.  Maar hoe kies je nu 
de fiets die perfect bij jou past?  Beslis verstandig - wij begeleiden je heel 

graag - en vermijd de typische fouten.
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1. Geen tijd maken voor een testrit

Een fiets moet je voelen. Vaak winkel je met je ogen, bij een fiets is dit niet voldoende. 

 In een fietsenwinkel shop je met je hele lichaam.  Of de fiets perfect bij jou past, kom je 

alleen te weten als je die grondig uittest.

•  Bolt de fiets goed?

•  Is het frame correct afgesteld op je lichaam? 

•  Zit je lekker comfortabel? 

•  Past het stuur bij jouw lichaamsbouw? 

•  Schakelt de fiets vlot, ook op hellingen? 

•  Hebben de banden de juiste dikte? 

•  Heb je de motor liefst vooraan, in het midden of achteraan?

•  Voelen de handgrepen goed aan?

•  Voel je je veilig en stabiel?

Op een testrit moet je al die punten één voor één uittesten.  Een rondje op een parking 

volstaat niet: pas als je wat langer fietst, begin je de fiets te leren kennen.  En dan liefst op 

een aangepast parcours, met verschillende ondergrond.   Enkele tips:

•  Maak online een afspraak voor een testrit en 

 trek daar een paar uur voor uit.

• Test de fiets op het traject dat je voornamelijk zal afleggen.

• Doe dit in de kleren die je daarbij meestal draagt

 (sportief of deftig).
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2. Vergeten dat de aankoop van een fi ets een heel proces is

Op je nieuwe fi ets zal je ettelijke uren doorbrengen.  De aankoop doe je dus niet zomaar 

op één-twee-drie.  Net zoals een nieuwe auto of computer: zoiets beslis je vaak niet op 

vijf minuten in de winkel.  Er gaat een heel traject aan vooraf: 

•  Eerst even kennismaken bij een koffi e: wie ben je, 

 hoe fi ets je graag en  waarvoor ga je de nieuwe fi ets vooral

 gebruiken?

•  Daarna stellen we op de computer een fi ets samen op basis

 van jouw fysiek en andere wensen.

•  Maak een testrit en vertel ons over je ervaringen. Op basis van

 jouw feedback kunnen we  de fi ets aanpassen. 

•  Maak eventueel een tweede testrit.

•  Wanneer je fi ets klaar is, geven we je graag advies mee.

Maar daar stopt het niet.  Een goede fi ets heeft degelijk onderhoud nodig.  Vanaf dat 

een fi ets begint te ‘leven’, komt alles wat losser te zitten.  Fiets dus bewust, leer je fi ets 

kennen en die goed te onderhouden.  Preventief onderhoud is immers altijd goedkoper 

dan een herstelling achteraf.

Veel kan je zelf doen, zoals je kader proper houden, de kabels reinigen of je zadel 

invetten.  We raden wel een jaarlijks onderhoud aan voor elke fi ets. Voor woon-

werkverkeer  zelfs twee keer per jaar zodat we je fi ets volledig klaarmaken voor de 

zomer of de winter.  Zit je met vragen of merk je iets vreemds op, neem onmiddellijk 

contact met ons op  en wij helpen je graag verder. 
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Mijn lievelingsfi etsen zijn degene die ik 
2 keer per jaar zie,  maar toch nooit 
hoef te herstellen.
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3. Verkeerde materiaalkeuze

Rij je vooral op fietsostrades, in de natuur of eerder in de stad?  Fiets je vaak in 

het donker? Vergeet dit niet bij de samenstelling van je fiets.  Stem je materiaal en 

accessoires af op de trajecten die je het meest zal afleggen.  Elk type fiets heeft zijn 

eigen kenmerken, zoals bijvoorbeeld:

Vakantiefiets

•  Schijfremmen die wat krachtiger zijn

•  Wat dikkere banden, die zorgen voor meer comfort

•  Een stijf frame om veel bepakking te kunnen dragen

•  Goede verlichting voor als je ‘s nachts rijdt

•  Extra opties zoals een USB-lader (voor je gsm, gps of powerbank)

•  Externe bekabeling die makkelijk zelf te herstellen is

•  Sterke wielen voor verschillende soorten ondergrond

 Woon-werkverkeer

•  Iets lichter frame

•  Krachtige batterij voor e-bikes zodat je niet te snel hoeft bij te laden

•  Sterke materialen: interne versnellingen i.p.v. derailleur, riemaandrijving

•  Een oerdegelijk slot

•  Goede zichtbaarheid en verlichting

•  Een goede bel! Want tegenwoordig ontstaan er ook files op fietsostrades.

•  De juiste bandenkeuze: antilekbanden met het juiste profiel

Recreatieve stadsfiets

•  Automatische verlichting

•  Alles in functie van comfort en veiligheid

•  Automatische schakeling kan wel handig zijn

•  Ingebouwd slot

•  Stijlvol en goed afgewerkt exemplaar: de looks tellen!

•  Ga voor een onderhoudsvriendelijk exemplaar met naafversnelling en riem

•  Gemakkelijke opstap
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4. Een standaard stockfiets kopen 

Wat te mooi is om waar te zijn, is vaak niet waar.  Let op voor (online) advertenties van 

té goedkope fietsen: spotprijzen zeggen vaak ook iets  over de kwaliteit van de fiets.

Uiteraard kan je het jezelf gemakkelijk maken:  uit de showroom van een fietsenwinkel 

een standaardmodel kiezen dat je mooi vindt.  Het zadel en stuur laten verstellen in 

hoogte, afrekenen en  meteen met je nieuwe fiets de winkel uitrijden. 

Dat is heel snel en makkelijk, maar niet erg slim.  Ben je van plan veel kilometers te 

malen, moet je fiets best volledig aangepast zijn  aan je lichaam en je behoeften.  Zo 

voorkom je ongemakken als zadel- of spierpijn en geniet je er het meest van.  Bij een 

standaard stockfiets is het risico op kwaaltjes veel groter. 

Het nadeel is dat je gemiddeld vier tot zes weken moet wachten tot je custombuilt fiets 

klaar is.  Maar dat heb je toch wel over voor je eigen droomfiets, niet?
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5. Je fiets kopen bij de foute partner

Waar je de fiets koopt, is belangrijker dan je wel denkt.  Een fietsenmaker is geen 

beschermd beroep, iedereen kan dit doen,  maar niet iedereen is een even grote expert. 

 Terwijl fietstechniek zuiver ambachtelijk vakmanschap is.  Dat kan niet zomaar iedereen. 

Een goede fietshandelaar kan een fiets doorgronden,  voelt het systeem en de 

mechaniek aan, en merkt intuïtief op wat moet worden bijgesteld.  Koop daarom je fiets 

bij een handelaar waar het mee klikt,  die tijd maakt voor jou en die je meteen volledig 

kan vertrouwen.  Een aangepaste fiets koop je niet online, maar bij iemand waar je 

persoonlijk op kunt rekenen  voor een perfecte service en kwalitatief onderhoud na de 

aankoop.

Een goede fietsenmaker is iemand ...

… met wie het onmiddellijk klikt

… die luistert naar jou en je behoeften

… die je uitgebreid de tijd geeft om de fiets te testen

… die je heel persoonlijk adviseert

… die je na de aankoop proactief verwittigt wanneer het tijd is voor een onderhoud

… die je een leenfiets aanbiedt bij een herstelling

… die je tijdelijk ander materiaal kan uitlenen (vb. fietsendrager tijdens de vakantie)
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6. De verkeerde elektrische keuze

Er zijn zoveel mogelijkheden om een fi ets samen te stellen, alles kan!  Maar juist 

daardoor zou je ook foute keuzes kunnen maken.  Een goede samenstelling is belangrijk 

om de kracht optimaal te benutten en  de fi losofi e van de aerodynamica of de e-bike te 

respecteren. 

Een e-bike bolt pas goed als de aandrijving en motor perfect matchen met het 

frame, en  alle accessoires daarop zijn afgesteld.  Een motor vooraan zal trekken, een 

motor achteraan zal duwen.  Dit heeft gevolgen voor de mechaniek. Laat je dus goed 

adviseren bij de samenstelling van je fi ets. 
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7. De verkeerde financiële keuze

Een fiets heeft veel voordelen, ook financiële. Misschien zou je je auto kunnen 

vervangen  door een nieuwe e-bike?  Dit wordt meer en meer gedaan, vooral door 

pendelaars die de vele autofiles  daarmee voorgoed vaarwel willen zeggen.  Het loont 

vaak de moeite deze overstap eens financieel te berekenen.  

Vergeet niet dat je als fietser verschillende fiscale voordelen kan genieten.  

Gebruik je de fiets voor woon- werkverkeer?  Informeer je op voorhand of je bedrijf 

fietsleasing aanbiedt,  zodat je werkgever je fiets (gedeeltelijk) betaalt. Handig 

meegenomen!  Ook de maandelijkse fietsvergoeding is een leuke extra.

Ben je zelfstandige, in hoofd- of bijberoep?  

Dan kan je je fiets als kost inbrengen in je boekhouding.  Informeer je daarover bij je 

boekhouder.

Uiteraard zijn er ook verschillende modaliteiten voor de betaling van je fiets.  

Je kan het volledige bedrag in één keer betalen, of je kan gaan voor een 

afbetalingsplan.  Een goede fietsenmaker zal je dit steeds voorstellen en je helpen met 

alle paperassen.

fietsenjurgen.be



9

8. De verkeerde accessoires kiezen

Bij een oerdegelijke fiets horen de juiste accessoires.  Stem de accessoires af op jouw 

gebruik.  Rij je vaak in het donker, investeer in iets krachtiger verlichting.  Koop niet 

enkel de mooiste helm, maar wel de helm die het best op jouw hoofd past.  Neem je 

vaak je laptop mee? Ga voor 100% waterdichte tassen.  Kies ook de tassen die het best 

passen bij je fiets.

En denk vooral aan je veiligheid!  Dat fluohesje in het donker is echt geen overbodige 

luxe,  zeker als je vaak in steden of dorpen fietst.  Kies ook het juiste slot, zodat je fiets 

niet plots van eigenaar wisselt. 

En bovenal: vergeet niet een verzekering af te sluiten.  Het is een meerkost, toegegeven, 

maar die is het echt wel waard  en brengt een grote gemoedsrust met zich mee.  Het 

zou doodzonde zijn dat je fiets wordt gestolen,  een diefstalverzekering kan de pijn dan 

iets verzachten.  Ook een bijstandsverzekering waarbij je wordt gedepanneerd,  wordt 

door klanten vaak gewaardeerd.
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9. Je keuze laten afhangen van iemand anders 

Het lijkt evident, maar het is niet altijd zo. Kies volledig zélf je fiets.  Maak je persoonlijke 

keuze, op basis van wat jij belangrijk vindt.  Ga voor de fiets die helemaal past bij jouw 

rijstijl, jouw leeftijd en fietsambities.

Je kan uiteraard heel wat online reviews nalezen over je type fiets,  nagaan wat 

consumentenorganisaties zoals Test Aankoop aanbevelen of  luisteren naar wat de 

buurvrouw erover te zeggen heeft. 

Maar elke ervaring is anders voor iedereen: jijzelf bent de enige expert.  Maak een lange 

testrit en voel of het volledig klikt met jouw fiets.  Dat kan jij als enige beslissen. Niet je 

partner, geen onafhankelijke expert of online advies.  Luister naar je lichaam, je hoofd en 

hart, en zorg ervoor dat je voor de volle 100% tevreden bent  van je fiets.   Dan pas weet 

je dat je de perfecte aankoop doet!
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Bedankt voor je download!

Wil je zelf ervaren hoe wij ervoor zorgen dat je deze 9 fouten niet maakt?
 Maak je afspraak, wij stellen met plezier jouw droomfiets samen.

fietsenjurgen.be


