Checklist/ Profiel bij BOVAG Koopwijzer
Neem dit formulier mee naar uw BOVAG Fietsspecialist. Zo kan gemakkelijk een selectie gemaakt
worden van elektrische fietsen die het beste bij u passen.
Naam: ……………………………..
Adres: ……………………………..
Woonplaats: ……………………...
Telefoonnummer: ………………..
E-mailadres: ………………………
Uw leeftijd:

 Jonger dan 30 jaar
 Tussen de 30 en 45 jaar
 Tussen de 45 en 60 jaar
 Ouder dan 60 jaar.
In wat voor omgeving fietst u vaak?

 Vlakke geasfalteerde wegen
 Geasfalteerde wegen met hier en daar een
bruggetje

 Heuvelachtige omgevingen met goed
wegdek

 Heuvelachtige omgeving met soms slecht
wegdek

Ik ben een: Man / Vrouw
Lengte: …………..cm

Hoe ver fietst u maximaal per dag?

 Minder dan 10 kilometer
 Tussen 10 en 20 kilometer
 Tussen 20 en 40 kilometer
 Meer dan 40 kilometer
Waar staat uw fiets meestal?

 Buiten, in een fietsenrek of los voor de deur,
hier is geen stroomvoorziening of
stopcontact

 In een schuurtje of onder een overkapping
zonder stroomvoorziening/ stopcontact

 In een schuurtje of onder een overkapping
met stroomvoorziening/ stopcontact in de
buurt

 In de eigen garage of schuur, hier is een
stopcontact aanwezig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergeet ook niet om uw BOVAG Fietsspecialist te vragen naar de volgende zaken:

 Welke instapmogelijkheden (framemodellen) zijn er en welke is voor mij het beste?
 Welk type accu op welke plaats past het beste bij mij, en is deze uitneembaar of
vast?

 Wat voor motor past het beste bij mij, en zit deze in het voorwiel, achterwiel of in de
trapas?

 Hoe zit het met verschillende ondersteuningsstanden en versnellingen, en wat past
het beste bij mij?

 Welke veiligheidstechnieken zijn mogelijk op de fiets en wat past het beste bij mijn
wensen?

 Hoe zit het met onderhoud en rijklaar maken van de fiets?
 Hoe lang is de garantieperiode op verschillende onderdelen van de fiets en wat valt
er wel of niet onder de garantie?

 Waar kan ik de fiets tegen verzekeren en welke verschillende looptijden zijn er?

DEZE CHECKLIST IS BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.BOVAG.NL/FIETS

