
ONDERHOUDSPROGRAMMA 
 

VOOR ELKE RIT ELKE WEEK ELKE MAAND ELKE 3 MAANDEN ELK JAAR 
Controleer of de banden correct zijn Controleer of alle boutjes en 

moertjes goed vast zitten, ook van 
de voorvering 

Controleer de velgen Controleer en vet de 
remmen in 

Vet uw voorvering-vork goed 
in 

Controleer bandenspanning Vet de voorvering (vork) in Controleer de werking van de 
kogellagers 

Controleer alle bouten en 
moeren 

Vet quick release 
mechanisms in 

Controleer remmen - werkt alles 
goed? 

Controleer of de spaken nog in 
orde zijn 

Controleer accessoire instellingen Controleer crankset en 
pedalen. Zit alles goed vast 
en draaien de pedalen 
correct 

Vet de zadelpen in 

Controleer of beide wielen goed 
vast zitten 

Houdt uw fiets schoon Controleer de ketting spanning  Vet de stuurpen in 

Controleer stuur en stuurpen of ze 
goed vast zitten 

Controleer verlichtingset en 
reflectoren 

Controleer de remmen  Vet de pedaaldraad in 

Controleer vering indien aanwezig Controleer de buitenbanden op 
scheurtjes 

Controleer het versnellingsysteem 
indien aanwezig 

 Vet de as-kogellagers in 

Controleer het verlichtingset, 
branden de lampen 

 Controleer en vet de derailleur of 
versnelling in (indien aanwezig) 

 Maak de fiets goed schoon 

Controleer zadel als de zadel wel 
goed vast zit 

 Controleer achter derailleur voor 
juiste werking 

  

Controleer beide assen, als alles 
goed vast zit 

 Controleer alle rem en 
versnellingskabels 

  

Controleer of de trappers goed vast 
zitten en goed doordraaien 

 Controleer kettingkast en 
spatborden als alles goed vast zit 

  

Controleer of mandje / fietsdrager 
goed vast zit (indien aanwezig) 

 Controleer zadel en zadelpen als 
alles in orde is 

  

Controleer of er geen scherpe 
onderdelen zijn die u kunnen 
bezeren 

 Controleer stuur en stuurpen   

 
Wij raden u aan om uw fiets elk jaar te laten controleren / servicebeurt te laten geven. Indien u enige twijfel heeft over 1 onderdeel-Controleer,  
ga NIET fietsen en Controleer de handleiding of ga naar uw fietshandelaar. Dit onderhoudsprogramma is gebasseerd op standard gebruik van de 
fiets.Wanneer u de fiets gebruikt in regen of sneeuw, dan dient uw het onderhoudsprogramma te versnellen of vaker te Controleeren.Indien 
onderdelen defect zijn, repareer het onmiddelijk of ga naar uw fietshandelaar. 
 
LET OP!  
Uw kind kan zelf niet deze onderhoudscontrole doen! Een volwassene dient dit te doen. Bij enige twijfel: GA NIET FIETSEN! 


