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GARANTIE

1. WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE
1.1 WAARSCHUWING:
Sommige onderhoudsprocedures vereisen gespecialiseerd gereedschap en goede technische vaardigheden. Laat altijd alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan uw fiets uitvoeren in een professionele fietsenwinkel om het risico
van ernstige of zelfs dodelijke ongevallen te minimaliseren.

1.11 WAARSCHUWING:
Aluminium stuurbochten dienen ten minste eenmaal per jaar vervangen te worden omdat ze plotseling zonder waarschuwing af kunnen breken als ze gedurende langere tijd onder spanning hebben gestaan.

1.2 BELANGRIJKE OPMERKING:
Deze handleiding is niet bedoeld als een volledige reparatie- of onderhoudsinstructie. Raadpleeg uw dealer voor alle reparaties of onderhoud.

1.12
Let goed op en volg de weergegeven instructies zorgvuldig op.

1.3 WAARSCHUWING:
De fietsdoos bevat instructies voor de onderdelen van onze toeleveranciers. U
dient deze zorgvuldig bestuderen en op te volgen voordat u uw fiets in gebruik
neemt. Volg altijd alle geldende verkeersregels.

2. ALGEMENE GEBRUIKSINFORMATIE
2.1 Fietsen is niet zonder risico: wees hiervan bewust bij het rijden op de openbare weg.
2.2 Zien en gezien worden. Gebruik verlichting wanneer het zicht minder is.
2.3 Het dragen van een helm tijdens het rijden kan je leven redden.
2.4 Voer altijd een controle uit voor elke rit (gedetailleerde informatie hierover
staat in paragraaf 5 van deze handleiding).
2.5 Rijd nooit met de fiets als u technische problemen signaleert of twijfelt over
de goede werking van onderdelen van deze fiets.
2.6 Houd de fiets schoon en goed onderhouden.
2.7 Wij adviseren om een pomp, bandenplakset en een eenvoudige reparatieset
mee te nemen om een noodreparatie uit te kunnen voeren.
2.8 Als uw fiets is uitgerust met versnellingen, kiest u de versnelling die het meest
comfortabel is bij de omstandigheden waaronder u rijdt. Het kiezen van de juiste
versnelling stelt u in staat om prettige en gelijkblijvende cadans te trappen.
Gebruik de lagere versnellingen om weg te rijden vanuit stilstand en de heuvel
op te gaan en de hogere versnellingen om op het vlakke of bergaf te rijden. Om
soepel te schakelen moet u het trappen kort onderbreken. De dealer kan u hierover meer advies geven als u dit wenst.
2.9 Wees voorzichtig met de remmen: ze kunnen erg krachtig zijn als ze te
agressief bediend worden, dit kan ertoe leiden dat u valt. Probeer de remmen
eerst op een rustige weg of op een lege parkeerplaats om het juiste gevoel voor
de remwerking te krijgen te krijgen voordat u zich in drukker verkeer begeeft.
2.10 Indien nodig kunt u de bel gebruiken om voetgangers en andere fietsers te
waarschuwen.
2.11 Vermijd zeer hoge snelheden wanneer u bergaf rijdt en begin tijdig met
remmen. Op een steile heuvel kunt u makkelijk de controle over de fiets
verliezen. Vermijd het rijden in sporen en door kuilen. Probeer niet om stoepranden op te rijden.
2.12 Bescherm uw fiets tegen diefstal. Gebruik een slot en wanneer u uw fiets
onbeheerd achterlaat, ook als u maar een paar minuten wegblijft.

1.5 INFORMATIE:
De maximale belasting op het bagagerek aan de voorkant is 8kg en 20kg voor de
bagagedrager aan de achterkant. Denk er om op dat het rijden met vol belaste
bagagerekken gewenning vraagt zorg ervoor dat uw bagage goed is vastgemaakt
aan het rek!
1.6 INFORMATIE:
De maximale belasting op de fiets door de berijder inclusief bagage is 100kg.
1.7 WAARSCHUWING:
Vervoer nooit iets dat uw zicht blokkeert of dat u kan hinderen bij het besturen
van de fiets of die in contact kunnen komen met de bewegende onderdelen van
de fiets.
1.8 OPMERKING:
De fiets die u gekocht heeft, is ontworpen voor het rijden op een verhard wegdek waar de banden het contact met het wegdek niet verliezen. Gebruik van de
fiets op onverharde wegen kan leiden tot ernstige beschadigingen aan sommige
onderdelen en zou tevens kunnen leiden tot ernstige ongelukken.
1.9 WAARSCHUWING:
Het merkteken voor de minimale bevestigingsdiepte van de stuurpen mag niet
zichtbaar zijn boven de balhoofdmoer. Als de stuurpen verder uitsteekt, kan het
stuursysteem zijn werking verliezen en ertoe leiden dat u de controle verliest
over uw fiets. Dit kan resulteren in letsel en zelfs dodelijke ongelukken.

4

1.10 WAARSCHUWING:
Laat de zadelpen niet uitsteken boven de minimale markering.
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3. TECHNISCHE INFORMATIE
Maak uzelf vertrouwd met de benamingen van de belangrijkste onderdelen van
de fiets
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4.ASSEMBAGE VAN DE NIEUWE FIETS
Dit moet altijd door een gekwalificeerde fietsmonteur gedaan worden. Als u de
1 / frame,
8 / remhendel,
15 / naven,
2 / vork,
9 / stuur,
16 / zadelpen bout,
3 / velgen en spaken,
10 / balhoofd,
17 / zadel,
4 / banden,
11 / stuurpen,
18 / achterlicht,
5 / bagagedrager voor,
12 / pedalen,
19 / koplamp,
6 / bagagedrager achter, 13 / cranks,
7 / remmen,
14 / ketting,
fiets gedemonteerd, of slechts gedeeltelijk geassembleerd koopt, is de garantie
ongeldig. Afstellen moet gebeuren in uw aanwezigheid om de zadelhoogte,
stuurhoogte en stuurhoek aan uw postuur en voorkeur aan te passen. Merk op
dat zelfs wanneer de fiets bij levering perfect geassembleerd en afgesteld is,
deze na enkele weken (of ongeveer 50 km) gecontroleerd en na gesteld moet
worden. Deze controle moet uitgevoerd worden door uw dealer. Dit is een voorwaarde om uw garantie te houden.
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5. GEBRUIKSINSPECTIE
Voor het rijden moeten onder meer de volgende punten geïnspecteerd worden:
5.1 Verwijder zo nodig het vuil en bekijk het frame en de vork en onderzoek ze
zorgvuldig op tekenen van scheuren of andere gebreken. Als u iets verdachts
ziet, neem dan contact op met uw lokale fiets dealer voor een grondige inspectie.

5.2 Controleer de remwerking op een parkeerplaats of op een rustige weg.
Wanneer u stevig met de handremmen remt, moet de afstand tussen de remhendel en het stuur nog steeds groter zijn dan 3 cm. Controleer bij een velgrem ook
de remblokken – versleten of beschadigde remblokjes moeten worden vervangen
en opnieuw afgesteld worden zodra slechtere werking wordt opgemerkt. Neem
dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende fietsreparateur.
Vergeet niet dat slechte remwerking ernstig letsel kan veroorzaken. Volg voor
de installatie en het onderhoud de instructies van de remmenfabrikant nauwgezet. De gebruiksaanwijzing hiervoor zit in de doos bij aflevering van de fiets. Bij
twijfel over de goede werking neemt u contact op met uw lokale fietsenwinkel.
5.3 Als uw fiets velgremmen heeft, bekijk dan ook of de remvlakken niet overmatig
versleten zijn door het remmen. Wanneer er door de fabrikant in de remvlakken
een groef is aangebracht, moet deze altijd zichtbaar zijn. Op velgen zonder groef
is het belangrijk om te controleren of het remoppervlak niet vervormd is door de
remblokken. Wanneer de velg vervormd is of de groef is weggesleten, moet de
velg vervangen worden.
5.4 Controleer de verbinding tussen het stuur en de stuurpen. Probeer het stuur
op- en neer te bewegen: er mag geen beweging zitten tussen beide. Is dat wel
het geval, dan moet de stuurpen vast gezet worden. Het aandraaimoment voor
deze bouten is 14Nm.
5.5 Controleer de verbinding tussen de stuurpen en de vork. Probeer het stuur
naar links en naar rechts te te draaien terwijl u met uw benen over het voorwiel
staat en het wiel met uw voeten inklemt - de relatieve positie van het stuur ten
opzichte van de voorvork moet hetzelfde blijven. Wanneer er beweging tussen
beide wordt waargenomen, zet u de bouten vast met een aandraaimoment van
16 Nm. Rijd nooit een fiets met een losse stuurpen of een los stuur: dit kan
dodelijke ongevallen veroorzaken.
5.6 Controleer het balhoofd op speling. Terwijl u naast de fiets staat en de voorrem ingeknepen houdt, duwt u de fiets naar voren en naar achteren. Er mag dan
geen speling voelbaar zijn tussen het frame en de vork. Als u wel speling voelt,
neem dan contact op met uw plaatselijke fietsenwinkel. Probeer dit niet zelf af
te stellen.
5.7 Controleer of de pedalen goed in de crancks geschroefd zijn. Zo niet, gebruik
dan een 15mm sleutel om ze vast te draaien met een aandraaimoment van 15
Nm. Let erop dat het linker pedaal linkse schroefdraad heeft.
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5.8 Controleer of de wielen recht zijn. Til de fiets op en draai het wiel: de velg
mag niet meer dan ongeveer 1 mm zijdelings afwijken. Controleer of al de spaken
op spanning zijn door ze met uw vingers naar elkaar te drukken. Neem contact
op met uw rijwielhandelaar om eventuele problemen op te lossen. Rijd niet op
een fiets met een slag in het wiel, want dat is gevaarlijk.
5.9 Controleer of de banden goed zijn opgepompt (op de zijkant van de band zelf
staat wat de optimale druk is). Gebruik een goede fietspomp met een manometer
om de banden op de juiste druk te brengen. Controleer de algemene staat van
de banden: als ze beschadigd, gescheurd of versleten moet u ze voor het rijden
(laten) vervangen.
5.10 Controleer de asmoeren: dit is van cruciaal belang voor uw veiligheid. Volg
de instructie van de fabrikant van de assen om ze vast te draaien met het juiste
aandraaimoment.
5.11 Zorg ervoor dat alle bouten waarmee de bagagedrager(s) en spatborden
aan het frame en de voorvork gemonteerd zijn, goed vast zitten. Neem bij twijfel
contact op met uw dealer om dit te laten controleren.
5.12 Controleer de remkabels en de buitenkabels op knikken, roest, gebroken
draden of rafelige uiteinden. Als u enige schade opmerkt, moet u een fietsenwinkel te vragen om de kabels onmiddellijk te vervangen. Beschadigde kabels
kunnen het remmen ernstig belemmeren.
Als u problemen tijdens de inspectie vaststelt, moet u onmiddellijk professioneel advies inwinnen. Rij niet op de fiets totdat alle problemen zijn opgelost.
Het rijden op een fiets met gebreken kan ernstige of dodelijke verwondingen
veroorzaken.
6. INSTELLINGEN
Het is mogelijk om de fiets op een aantal punten af te stellen en aan te passen
aan de door u gewenste rijpositie. Het goed afstellen van de fiets heeft grote
invloed op het rijplezier, de snelheid en de veiligheid. Wanneer u zelf weinig
ervaring heeft, kunt u het afstellen het beste over laten aan de dealer, maar wel
in uw bijzijn. De basale afstelmogelijkheden worden hieronder beschreven.

Vastdraaien van de moeren, bouten en schroeven met de juiste aandraaimomenten is cruciaal. Bij te weinig kracht is de bevestiging niet stevig genoeg en bij
te veel kracht kan de bevestiging rekken, vervormen of breken of de schroefdraad kan beschadigen. Het onjuist aandraaien van bevestigingen kan leiden tot
het falen van onderdelen, wat ertoe kan leiden dat u de controle over de fiets
verliest en valt.
6.2 ZADELHOOGTE AFSTELLEN
Hiervoor gebruikt men een 5mm inbussleutel. Draai de inbusbout in de zadelbuisklem los, stel de zadelhoogte bij, richt het zadel en draai de bout weer vast
met een aandraaimoment van 12Nm. Probeer of de zadelhoogte nu goed is en
stel zo nodig nog bij. Let erop dat het gegraveerde merkteken op de de zadelpen
niet boven de zadelbuis uit mag komen.
Een algemene regel voor sportief rijden is dat de zadelhoogte zo moet worden
afgesteld, dat uw been gestrekt is wanneer u op het zadel zit met de hiel van de
voet op het pedaal wanneer dat in zijn laagste stand staat. Deze test moet met
platte schoenen gedaan worden. Echter om comfortabel te rijden en bij stilstand
makkelijk met een voet aan de grond te kunnen komen, moet de zadelhoogte
eigenlijk een stuk lager ingesteld worden.
WAARSCHUWING: laat de zadelpen nooit boven de minimum insteekmarkering uitsteken die in de zadelpen gegraveerd is!
Figuur 1: Zadelhoogte aanpassen
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6.1 AANHAALMOMENTEN VOOR DIVERSE BOUTEN OP DE FIETS
Schroef om stuurpen in balhoofdbuis vast te zetten - 16 Nm
Schroef om stuurbocht in stuurpen vast te zetten - 14 Nm
Asmoer voorwiel -20 Nm
Asmoer achterwiel - 28 Nm
Schroef om crank op trapas te monteren - 40 Nm
Zadelpenbout - 12 Nm
Bouten in de zadelstrop (voor het afstellen van de zadelhoek) - M5 schroeven:
15Nm, M6 schroeven: 20Nm, ingeval van 13mm of 14mm moer - 25Nm
Pedalen - 35Nm
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6.3 AANPASSEN VAN DE ZADELHOEK
Wanneer u deze bout los draait, is het mogelijk de hoek van het zadel veranderen
en om het zadel horizontaal te verschuiven. Probeer te experimenteren met
verschillende combinaties. Een algemene regel is dat het zadel min of meer in de
middenpositie moet worden ingesteld en dat het licht naar achter moet worden
gekanteld (de neus wijst ongeveer 3 -5 graden omhoog). Hierdoor drukt het
lichaamsgewicht meer op het zadel en is er minder druk op de handen.
Figuur 2: Zadelpositie en -hoek aanpassen

6.4 INSTELLEN VAN DE STUURHOOGTE EN DE STUURHOEK
De juiste zitpositie is zeer persoonlijk en het verdient de aanbeveling om uw
dealer u hierbij te laten adviseren. Afhankelijk van de uitvoering heeft u voor het
afstellen een 6mm inbussleutel of een 13mm steeksleutel nodig.
Schroef de bout boven op de stuurpen een aantal slagen los, tik met een
kunststof hamer op de kop van de bout, stel de stuurpen af op de gewenste hoogte, draai de bout weer vast met een aandraaimoment
van 16Nm. Een algemene regel voor het aanpassen van het stuur is:
lager = sneller, hoger = meer comfort.
Figuur 3: Stuurpen hoogte aanpassen
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WAARSCHUWING: laat de stuurpen nooit uitsteken boven de markering die
gegraveerd is op de stuurpen
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Figuur 4: Het aanpassen stuurhoek

2

1

Vervolgens kunt u de hoek van het stuur instellen (FIG 3). Hiervoor draait u de
bout aan de onderkant van de stuurpen los en verdraait u vervolgens het stuur
in de gewenste hoek. Deze bout moet weer vastgedraaid worden met 14Nm
aandraaimoment.
7. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLES
Verzorg uw fiets en u zult er langer van kunnen genieten. Neem ook de tijd om
de fiets regelmatig uitgebreid te inspecteren - dit is belangrijk voor uw veiligheid.
Hier volgt enige basis informatie.
7.1 Eenmaal per jaar moet er een goed roestwerend middel aangebracht worden
op de binnenkant van het frame. Regelmatig schoonmaken verwijdert zout en
andere chemicaliën van het oppervlak van uw fiets en minimaliseert de kans op
uitwendige corrosie. Het is belangrijk dat lakbeschadigingen zo spoedig mogelijk
bijgewerkt worden met lakreparatie of nagellak. Voorafgaand aan het bijwerken,
dient u ervoor te zorgen dat het oppervlak vrij is van roest en dat het schoon
en droog is. Het frame heeft geen smering nodig, behalve de binnenkant van de
zadelbuis.
7.2 Fietsen met hand gepolijste velgen worden geleverd met een polijstmiddel.
U kunt dit periodiek gebruiken met een zachte doek om uw velgen glanzend te
houden.
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7.3 Houd uw ketting schoon en gesmeerd. Dit is vooral belangrijk als u regelmatig in natte omstandigheden rijdt. Gebruik de juiste kettingsmeermiddelen:
WD-40 is dat NIET!
7.4 Controleer regelmatig de naven op speling en laat ze indien nodig afstellen
door een professionele fietsenmaker. De lagers moeten eens per jaar gesmeerd
worden.
7.5 Controleer de cranks op speling (houd de fiets vast met de ene hand, en
probeer met de andere het pedaal van links naar rechts te duwen en voel of er
speling in zit). Als u speling constateert, neem dan contact op met uw fietsenmaker.
8. VOORSTE BAGAGE DRAGER
8.1 De voordrager moet volgens de instructies gemonteerd worden door een
erkende fietsenmaker. Het niet naleven van de instructies kan leiden tot een
ernstig ongeval, dat veroorzaakt wordt doordat de drager het voorwiel blokkeert!
8.2 Deze voordrager is alleen bedoeld voor specifieke Simple Bike modellen en
kan niet gemonteerd worden op een andere fiets.
8.3 Het maximaal laadvermogen van de voordrager is 10kg. Deze belasting mag
in geen geval worden overschreden!
8.4 De Simple Bikes voordrager is niet ontworpen om een kinderzitje op te monteren.
8.5 De bevestigingsbouten en -moeren van de Simple Bikes voordrager moeten
regelmatig worden gecontroleerd. Als er een bout of moer los zit of ontbreekt,
moet u onmiddellijk stoppen met fietsen en een fietsenmaker vragen om het
probleem op te lossen.
8.6 Het is niet toegestaan om iets aan de voordrager te wijzigen.
8.7 Let u erop dat de bagage die op de voordrager vervoerd wordt goed vast
gemaakt is en er geen losse riemen of (snel)binders tussen de wielen kunnen
komen.
8.8 Advies – De reflector en/of de verlichting mag niet worden afgedekt als er
bagage op de drager vervoerd wordt.
8.9 Advies – Verdeel het gewicht gelijkmatig over beide zijden van de bagagedrager.
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9. MONTAGE VOORDRAGER
Monteer de voordrager zoals op de afbeeldingen. Het aandraaimoment voor de
moeren en bouten waarmee de delen van de voordrager aan elkaar gezet worden
is 7Nm.

Figuur 2: Voordrager

Figuur 1: Voordrager

Bevestig de poten van de drager aan de as en daarmee aan de vork zoals op de
afbeelding te zien is. Bevestig de bijgeleverde koplamp op de beugel op de poot
van de voordrager en draai de bout pas helemaal vast nadat u eerst de hoek
waarmee de lamp op het wegdek schijnt heeft afgesteld.
Figuur 3: Vintage voordrager
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GARANTIE
1. Simple Bikes garandeert al haar nieuwe fietsen tegen materiaal- en montagefouten gedurende een
periode van 2 jaar.
2. Indien er een gebrek aan de fiets wordt geconstateerd, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen
met het gebruik van het product. Het gebruiken van de fiets met een gebrek verergert de schade en
het kan ernstig gevaar voor de gezondheid en het leven van de berijder opleveren.
3. De garantieperiode begint op de dag waarop het product gekocht is.
4. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar.
5. Garantieclaims moeten ingediend worden via de geautoriseerde verkoper waar de fiets gekocht is.
6. De fiets moet een verplichte inspectie ondergaan tussen de 3e en 5e week vanaf de aankoopdatum
(of na 50km fietsen) door een geautoriseerde verkoper.
7. De garantie is alleen geldig als de fiets door een erkende verkoper gebruiksklaar geleverd is.
8. Als een bepaald onderdeel van de fiets onder garantie vervangen moet worden kan het zijn
dat vergelijkbare doch niet identieke onderdelen verstrekt worden. Het is niet altijd mogelijk om
identieke onderdelen te leveren. De beslissing of een defect onderdeel vervangen of gerepareerd
moet worden, zal door de verkoper genomen worden.
9. De garantie geldt niet voor normale slijtage van banden, ketting, tandwielen en remvoeringen.
Noodzakelijke vervanging of reparatie zal door de verkoper gedaan worden. Afstellen van de
aandrijflijn en andere typische onderhoudsprocedures vallen niet onder de garantie en moet worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde fietsenmaker op kosten van de klant.
10. De garantie geldt niet voor:
- arbeidskosten voor het vervangen van onderdelen, verzendkosten, lokale belastingen en
douanerechten,
- lak en stickers,
- problemen die het gevolg zijn van overmatige belasting die optreden tijdens extreme rijden of van
een verkeerde rijtechniek.
11. Deze garantie wordt ongeldig indien:
- er modificaties aan de fiets gedaan zijn,
- de schade is veroorzaakt door accessoires die niet correct gebruikt zijn,
- het product niet gebruikt, onderhouden of gerepareerd is volgens de instructies van de fabrikant,
- de fiets gedemonteerd of slechts gedeeltelijk geassembleerd geleverd is,
- het product aan een derde partij overgegaan is.
12. Aanwijzingen over hoe om te gaan met garantie gevallen worden verstrekt door de distributeur
van het product in de regio waar het werd gekocht.
Garantie voorwaarden
Simple Bikes en hun geautoriseerde wederverkopers garanderen elk nieuw Simple Bikes fietsframe
tegen fabricagefouten, zowel materiaalfouten als procesfouten, gedurende een periode van twee
(2) jaar. Eventuele claims als gevolg van het dagelijkse gebruik, zoals lekke banden, schade door
transport, stallen in fietsenrekken, rijden op slecht wegdek, ongevallen of onzorgvuldig gebruik zijn
uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten. We behouden ons het recht voor de betreffende delen te
repareren of te vervangen; volledige terugbetaling van artikelen zal niet worden toegekend. Arbeids-,
verzend- en administratiekosten, evenals lokale omzetbelasting op de verkoop en douanerechten
die verband houden met de vervanging van onderdelen vallen niet onder de garantie. Deze garantie
dekt geen normale slijtage, onjuiste montage, gebrek aan regelmatig onderhoud, of de montage van
onderdelen of accessoires van derden. Deze garantie is niet van toepassing op schade of storing
veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verzuim of het gebruik van de fiets in
een groepsevenement of wedstrijd, stuntrijden, of andere vormen van onzorgvuldig of gevaarlijk
gebruik. Een fiets gebruikt voor verhuur, delen, testrijden of tijdelijke vervanging valt niet onder
deze garantie. Elke wijziging aan het frame, de vork of origineel gemonteerde onderdelen doet de
garantie vervallen. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en met overleg van
het originele aankoopbewijs, en is niet overdraagbaar aan een volgende eigenaar of aan derden.
Simple Bikes, de geautoriseerde wederverkopers en agenten zijn niet verantwoordelijk voor directe
of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze fietsen.
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Waarschuwing! slijtage en veroudering
Zoals bij alle mechanische apparaten is deze fiets onderhevig aan slijtage tijdens gebruik hetgeen
kan leiden tot een zekere mate van materiaalspanning en vermoeidheid. Materialen kunnen op
verschillende manieren reageren op slijtage en materiaalmoeheid wanneer de ontwerpgrenzen
van een onderdeel overschreden worden of wanneer het einde van de levensduur bereikt is. Elke
vorm van kraken, verkleuring of verminderde prestaties van een deel kan een indicatie zijn dat de
ontwerpgrenzen of de levensduur overschreden zijn en een dergelijk onderdeel moeten onmiddellijk
worden vervangen met een vergelijkbaar onderdeel door een gekwalificeerde monteur. Voor uw
eigen veiligheid moet u onmiddellijk stoppen met rijden wanneer u enig gebrek vermoedt, omdat
zo´n gebrek kan leiden tot plotseling falen met mogelijk ernstig letsel of zelfs de dood van de berijder
tot gevolg.
Waarschuwing! assemblage, montage en aanpassingen
Het niet goed te monteren, installeren, bedienen, nagaan van geschiktheid of niet onderhouden van
een onderdeel of accessoire kan tot falen leiden en ernstig letsel of zelfs de dood van de berijder.
Onder geen enkele omstandigheid mag u aanpassingen aan het frame, de vork of aan de gemonteerde
onderdelen doen omdat dit falen of schade kan veroorzaken met ongelukken, ernstig letsel of zelfs
dood van de berijder tot gevolg en het tevens de garantie doet vervallen.
Waarschuwing! accessoires
Niet passende of onjuist gemonteerde onderdelen en accessoires kunnen ook de prestaties en de
veiligheid van uw fiets in ernstig verminderen. Houdt u er rekening mee dat alle accessoires die u op
deze fiets monteert, zoals bagagerekken, kinderzitjes, aanhangwagens, enz. een negatieve invloed
hebben op het zwaartepunt en de rijeigenschappen van deze fiets, waardoor evenwicht bewaren
en bochten maken moeilijker wordt. Dit kan leiden tot het verlies van de controle over de fiets met
ernstig letsel of zelfs de dood voor u, uw kind of uw huisdier tot gevolg.
Waarschuwing! met betrekking tot wet- en regelgeving
Tijdens het rijden op de openbare weg moeten u en uw fiets voldoen aan alle nationale wet- en
regelgeving en onder alle omstandigheden, zoals slecht weer, zonsopkomst en zonsondergang,
‘s nachts en overdag. In veel landen moet uw wettelijk beschikken over specifieke veiligheidsvoorzieningen, zoals goedgekeurde verlichting en reflectoren, twee onafhankelijke remsystemen, bel,
reflecterende hesjes en helmen. Het blijft uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van
de wet- en regelgeving van het land waar u rijdt en ervoor te zorgen dat u en uw fiets voldoen aan
alle toepasselijke voorschriften, dit houdt tevens in dat de uitrusting van u en uw fiets mogelijk
na aankoop aangepast moeten worden aan de wettelijke eisen voordat u begint te rijden op een
openbare weg.
Waarschuwing! Inspectie en onderhoud
Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk voor uw veiligheid en de kwaliteit van uw fiets.
Het verhoogt niet alleen uw rijplezier, maar verlengt ook de levensduur van uw fiets. Voor uw eigen
veiligheid, raden we u aan bij het inspecteren van uw fiets voor elke rit aandacht te besteden aan de
volgende punten: voldoende spanning en profieldiepte van de banden, correcte remmen afstelling en
remkabelspanning, rechte velgen en de juiste spaakspanning, geen speling in stuur en balhoofd, en
de asmoeren allemaal stevig vast. Tijdens het rijden mag u geen gevoel van instabiliteit of trillingen
hebben. In geval van twijfel, neem dan contact op met een erkende fietsenmaker.
Waarschuwing! Gebruik en gebruiksdoel
Deze fiets is specifiek ontworpen voor comfortabel en stijlvol rijden onder normale omstandigheden
op geasfalteerd of vergelijkbaar verhard wegdek. De fiets is niet ontworpen om te presteren in
een wegwedstrijd, op onverhard terrein of enige andere vorm van extreem gebruik. Het gebruik
van deze fiets voor doeleinden waarvoor hij niet ontworpen is, kan ertoe leiden dat de technische
ontwerpgrenzen overschreden worden wat falen kan veroorzaken met ernstig letsel of zelfs de dood
van de berijder tot gevolg.

17

Waarschuwing! Verkeersveiligheid
Het besturen van een voertuig, zoals een fiets op de openbare weg is gevaarlijk. U loopt minder risico
door te voldoen aan alle plaatselijk geldende verkeersregels; alert te zijn op gemotoriseerd verkeer
en andere weggebruikers te respecteren. Bij het voor de eerste keer gebruiken van uw nieuwe fiets,
raden wij aan om eerst proef te rijden in een veilige omgeving om vertrouwd te raken met het gebruik
en de bediening alvorens op de openbare weg te gaan rijden. Denk eraan om altijd een helm te
dragen tijdens het rijden!
Aansprakelijkheid
Simple Bikes totale aansprakelijkheid voor enige vordering bedraagt hoe dan ook niet meer dan de
prijs van de door ons geleverde goederen aan de klant. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief,
maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen Simple Bikes, haar gemachtigde verkoper (s) en de agenten
aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade die kunnen
voortvloeien uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de producten of materialen
beschreven in deze handleiding, ongeacht of dit het gevolg is van een schending van het contract
of op enige andere wijze, tenzij deze aansprakelijkheid door de wet aan ons wordt opgelegd. De
voorwaarden die hierin genoemd zijn een aanvulling op, en hebben geen invloed op uw wettelijke
rechten als consument. Simple Bikes, de geautoriseerde wederverkopers en agenten zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele vertraging bij de uitvoering of niet-naleving van onze verplichtingen
uit hoofde van deze verkoopvoorwaarden als die vertraging of het niet naleven te wijten is aan
omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen (overmacht) inclusief, maar niet beperkt
tot, brand, overstromingen, aardbevingen, terroristische aanslagen of waar een leverancier of
transporteur jegens ons in gebreke blijkt.
Handhaving en scheidbaarheid
Als een van deze Algemene Voorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te
zijn volgens een bevoegde rechtbank wordt deze Definitie of Voorwaarde geacht gescheiden te zijn
van de overige bepalingen en de resterende Algemene Voorwaarden zullen volledig van kracht zijn
en bindend blijven en afdwingbaar voor zover de wet dit toestaat. Deze overeenkomst is opgesteld
en zal worden uitgelegd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De partijen zullen al
hun geschillen die voortkomen uit of in verband staan met deze overeenkomst aan de exclusieve
bevoegdheid van de rechter in Nederland overlaten.

AANKOOPBEWIJS – GARANTIEBEWIJS
Stempel van verkoper

Fiets en model: ......................................................................................................................................
Framenummer: ......................................................................................................................................
Serienummer van de voorvork (indien aanwezig): ….....................................................................
Prijs: .................................................................................
Datum aankoop: ...........................................................

* Wij behouden ons het recht voor het toepasselijk recht en jurisdictie te vervangen door die van
het gebied dat de voorkeur geniet van onze erkende wederverkoper of vertegenwoordiger op hun
uitdrukkelijk verzoek.
Wij danken u voor de aankoop of uw nieuwe Simple Bike en wensen u een aangename rit.

Handtekening koper:			
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Handtekening verkoper:
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Life is Good, Enjoy the Ride

OPTIMA CYCLES B.V.
BEVELAND 2
1948 RA BEVERWIJK
THE NETHERLANDS
TEL +31 (0)251 261 222
MAIL SALES@OPTIMA-CYCLES.NL
WWW.SIMPLEBIKES.NL
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