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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 

Veiligheid is een van de speerpunten van Aynakfietsen. Uw veiligheid staat dan ook bij ons 

voorop. Om zorgeloos plezier te beleven aan uw Aynak fiets is het van belang om de 

veiligheidsvoorschriften te volgen. 

 

1. De fiets is een transportmiddel, gebruik het daarom enkel als persoonlijk 

transportmiddel. Je moet ervoor zorgen dat de fiets niet zwaar wordt belast of wordt 

onderworpen aan zware stoten. 

2. Gebruik je fiets voor het doel waarvoor het is ontworpen. 

3. Laat je fiets op je maat en naar je wensen instellen bij een fietsenwinkel. Dit zorgt er 

voor dat je meer comfort uit je fiets haalt en je veiligheid vergroot.  

4. Verstel nooit de onderdelen van de fiets tijdens het fietsen. 

5. Om ervoor te zorgen dat de zadelpen niet afbreekt, monteer je stuur- of zadelpen nooit 

hoger dan het aangegeven kenmerk op deze pen.  

6. Voordat je op je fiets stapt controleer altijd of je verlichting werkt, zo vergroot je je 

eigen veiligheid en van een ander weggebruiker. 

7. Pas je snelheid aan de weersomstandigheden.   

8. Houd altijd rekening mee dat je een langere remweg hebt bij nat weer, sneeuw of 

modder op de weg.  

9. Houd er rekening mee dat je een langere remweg heeft bij hogere snelheden en bij 

extra belading zoals fietstassen en/ of kinderzitjes.  

10. Neem bij een glad wegdek je fiets aan de hand.  
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ONDERHOUD 

 

Door je fiets goed te onderhouden heb je veel en langer plezier aan je fiets. Daarom adviseren 

wij om je fiets goed te onderhouden. 

 

1. Laat je fiets periodiek nakijken door een fietsenmaker. Wij raden aan om na drie 

maanden na je aankoop je fiets voor een nastelbeurt bij de fietsenmaker langs te 

brengen. Daarna adviseren wij om je fiets één keer in het jaar te laten controleren. 

2. Zorg ervoor dat je fiets altijd schoon is. Gebruik geen agressieve chemische 

schoonmaakmiddelen. Wij raden aan om warm water met milde vloeibare zeep te 

gebruiken. 

3. Gebruik geen hogedrukreiniger of tuinslang om je fiets te reinigen. Door de kracht van 

het water kan je mogelijk vet en olie uit de draaiende delen verwijderen en kan er water 

in de remmen van de fiets terechtkomen. Ook kan met een hogedrukreiniger ander 

delicate onderdelen beschadigd raken. 

4. De fiets mag niet door de wasstraat. 

5. Wil je gebruik maken van olie of vet, zorg er dan voor dat deze niet op je remschijven of 

velgen bij de velgremmen terechtkomt. Dit kan de werking negatief beïnvloeden of zelfs 

opheffen.  

 


