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10 tips voor de beste proefrit met de e-bike  

  

 
 
Voor u een e-bike aanschaft is het belangrijk om een proefrit te maken. Als u voor het 
eerst op een e-bike rijdt, merkt u dat het anders fietst dan een fiets zonder 
trapondersteuning. Het kost minder inspanning, zodat u gemakkelijk en vaker kunt 
genieten van langere fietstochten. En als u een e-bike probeert, zult u het ervaren: 
elektrisch fietsen is leuk, gemakkelijk en plezierig!  

  

Ons belangrijkste advies: maak altijd een proefrit voor u een e-bike koopt. Bel of mail 
van tevoren wel even met de BOVAG-fietsspecialist om een afspraak te 
maken. Daarna haalt u met deze 10 tips het meeste uit uw proefrit.  

  

1. Stippel uw proefrit van tevoren uit   

Wilt u met de e-bike in bergachtig gebied fietsen? Zorg dan dat er tijdens de proefrit 
een brug op de route ligt. Is de e-bike meer voor dagelijks gebruik, trek dan veel op 
om te kijken hoe de motor reageert. Zoek tijdens de proefrit de omstandigheden bij 
het gebruik van de fiets.  

  

2. Probeer een Easy-On Easy-Off frame  

Een fiets met een lage ruime in- en afstap is het veiligst. Een herenframe is vaak niet 
nodig. Er zijn steeds meer fabrikanten die uitsluitend e-bikes met een unisexframe of 
een damesframe aanbieden.  

  

3. Probeer een snel en gemakkelijk verstelbaar stuur  

Daarmee heeft u altijd de juiste zithouding bij elke weersomstandigheid en fysieke 
conditie. Fietsers willen onderweg hun zithouding veranderen.  

  

4. Een verende voorvork verhoogt het comfort voor uw handen, armen en 
polsen  

Een e-bike met verende voorvork en zadelpen voorkomt pijnlijke schokken bij 
passage van vee-roosters en slecht onderhouden fietspaden. Er zijn ook e-bikes met 
shock absorbers (headshock vering): deze zijn lichter, maar veren iets minder.   

  

5. Kijk goed naar de standaard   

U heeft een parkeerstandaard nodig met een sterke veer: de fiets moet ook stevig 
staan met bagage op de drager.  

  

6. Denkt niet: het went wel  

Denkt u: deze e-bike fietst nog iets te snel of te pittig, maar met meer ervaring lukt 
het me wel? Een e-bike moet aansluiten bij uw fietservaring van vandaag.  

  

7. Check de garantievoorwaarden   

Hoe lang is de garantieperiode op de verschillende onderdelen van de fiets en wat 
houden deze in?  

  

8. Informeer naar het onderhoud en rijklaar maken van de fiets   

Welk servicepakket wordt er bij de fiets geleverd?  
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9. Zijn er inruilmogelijkheden?   

Wat kan de verkoper vertellen over de inruilmogelijkheden als u een nieuwe 
e-bike koopt?  

  

10. Vergeet de verzekeringen niet  

Het is verstandig de e-bike te verzekeren. Informeer waar u de fiets 
tegen kunt verzekeren. Welke verschillende looptijden zijn er?   

  

Wilt u na de proefrit vragen stellen? Noteer ze hier:  
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