
WERKPLAATSTIJDEN 
STADSFIETS / ELEKTRISCHE FIETS

gemiddeld  
aantal

minutenBanden  Remmen vervangen / afstellen  VeRlichting vervangen 
Reparatie binnenband voor / achter 15 Remankerplaat trommelrem voor  25 Lampje voor 10

Vervangen van:  Remankerplaat trommelrem achter 35 Lampje achter 5

Voorband binnen of buiten / gewone naaf 15 Remblokken knijprem / cantilever voor of achter 10 Koplamp 10

Voorband binnen of buiten / trommelnaaf 20 Montage cantileverrem voor + achter 25 Achterlicht 15

Achterband binnen / buiten 20 Montage hydraulische remmen voor + achter 90 Dynamo 10

Achterband binnen / buiten aluminium frame 30   Naaf dynamo 30

Bagage  Sloten  Koplampsnoer (buiten om frame) 5

Bagagedrager vervangen (incl. reflector / achterlicht)  20 Ringslot vervangen 15 Koplampsnoer (door stuur) 15

Mandhouder op stuur monteren 20 Houder voor beugel- / kabelslot monteren 10 Achterlichtsnoer (buiten om frame) 10

Drager voor buggy of aktetas monteren 15 Ringslot ART 25 Lamphaak op balhoofd 15

Tassen monteren 10   

computeR monteren  10 SnelBindeR (op as) vervangen 10 Wielen

Vervangen computer + houder elektrische fiets 30  

FRame vervangen 180 SpatBoRden  Voorwiel 25

  Spatbordstang voor vervangen 15 Achterwiel freewheelnaaf/remnaaf 35 
JaSBeScheRmeRS (set) vervangen 5 Spatbordstangen achter vervangen 20 Achterwiel versnellingsnaaf 60

  Voorspatbord compleet vervangen 15 Wiel vlechten

KaBelS vervangen en afstellen  Achterspatbord compleet vervangen 35 Gelijke flenshoogte 45

Voorrem 10   Ongelijke flenshoogte 50

Achterrem 15   Excentrisch 60

Versnellingsnaaf 15 StandaaRd vervangen 10   

    de- en montage:

Ketting  StuuR vervangen en afstellen  Voorwiel 10

Spannen en smeren 15 Stuur zonder handgrepen, remgrepen etc. 25 Achterwiel (met kettingkast) 20

Vervangen, pasmaken, spannen (naafversnelling) 30 Stuur met handvatten, remgrepen etc. 45 Achterwiel (anders) 10

Vervangen, pasmaken, spannen (derailleur) 15 Remgrepen monteren 20 Wiel callibreren elektrische fiets 15

Vervangen pignon / cassette (incl. demontage wiel) 25 Balhoofdstel 50 Afstellen naafversnelling 10 

  Voorvork 60 

   Handvatten 5  KindeRzitJeS monteren

KettingKaSt vervangen    Voor 10

Lakdoek 50 tRapaS etc.  Achter 20

Dichte kunststofkast 25 Linker crank vervangen 15 In- en uItbouwen electromotor  60

Voorzetkettingscherm 20 Rechter crank vervangen (incl. demontage kettingkast) 35 Accu meten + laden 10

Elektrische fiets 25 Trapas vervangen 45 In- en uitbouwen Accu 60

  Pedalen vervangen (paar) 10 

Vervangen van een geïntegreerd achterlichtsnoer 
wordt apart berekend

naaf in- en uitwendig reinigen, slijtdelen 
vernieuwen, afstellen:

Werkzaamheden gaan vaak gepaard met (de-)montage 
van wielen; dit wordt apart in rekening gebracht  
(zie groep wielen)

Voor het (de-)monteren van bekledingsdelen wordt 
extra tijd in rekening gebracht

ons uurtarief 

incl. BtW

Voor (de-)montage van bekledingsdelen  
wordt extra tijd in rekening gebracht 

Vervanging door een ander type kettingkast 
neemt aanzienlijk meer tijd in beslag

Voor (de-)montage van bekledingsdelen  
wordt extra tijd in rekening gebracht 

Wij houden
fietsen gezond

Bovenstaand per activiteit een indicatie van het aantal minuten dat de 
werkzaamheden in beslag zullen nemen. Per tweewieler en per activiteit 
kunnen de werkzaamheden afwijken. Voor schadetaxatie worden feitelijk 
gewerkte uren in rekening gebracht.

gemiddeld  
aantal

minuten

gemiddeld  
aantal

minuten

E



Banden  Remmen vervangen en afstellen  tRapaS

Reparatie binnenband voor of achter 15 Remblokken voor of achter 10 Linkercrank vervangen 15

Vervangen van band voor of achter  15 Montage V Brake voor of achter 20 Rechtercrank vervangen - enkel blad 15 

Achterband aluminium frame 20 Montage cantileverrem voor of achter 25 Rechtercrank vervangen - meervoudig blad 30

  Montage hydraulische remmen voor + achter 90 Trapas vervangen  35

BagagedRageR vervangen incl. reflector 15    Pedalen vervangen (paar) 10

     Schoenplaatjes monteren en afstellen 15 

ShiFteRS vervangen  RemgRepen vervangen   
Voorderailleur (incl. kabelmontage) 20 Race gewoon (incl. stuurlint) 40 VeRlichting

Achterderailleur (incl. kabelmontage) 30 Race met geïntegreerde schakeling (incl. stuurlint) 50 Zie werkplaatstijden ‘stadsfiets’

  ATB gewoon 15  

computeR monteRen 10 ATB met geïntegreerde schakeling 25 Wielen 

     Pignon / cassette vervangen en schoonmaken 40 

deRailleuR vervangen voor of achter 25 Sloten  

  Slot- of beugelmontage 10  

FRame   Ringslot ART  25 Voor- of achterwiel 30 

Vervangen incl. freeswerk 120    Cassettebody vervangen (geïntegreerd in naaf) 45

Idem met spatborden, drager, verlichting etc. 180 StuuR vervangen en afstellen 

  Recht stuur 25 

KaBelS vervangen en afstellen  Racestuur incl. stuurlint 40 Wiel vlechten 

Binnenkabel V Brake 10 Stuurlint vervangen 15 Gelijke flenshoogte 45

Binnenkabel cantileverrem 15 Bar-ends monteren 15 Ongelijke flenshoogte 50

Buitenkabel rem voor of achter - vlak stuur 15 Opzetstuur monteren 25 Excentrisch 60

Buitenkabel rem voor of achter - race stuur  25 Balhoofdstel excl. frezen 30 Afstellen naaf/derailleur 15 

  Voorvork incl. frezen 50 

Voor- of achterderailleur 15 Revisie verende voorvork 45 

  Voorbouw vervangen 10 SpatBoRden

KettIng  Handvatten 5 Opdruksysteem voor en achter 15 

Vervangen, pas- en schoonmaken 40     Vaste montage voor en achter 30 

       

naaf in- en uitwendig reinigen, slijtdelen 
vernieuwen, afstellen:

(incl. vervangen stuurlint)

(incl. ketting vervangen + de- en montage achterwiel)

(incl. de- en montage achterwiel)

(incl. vervangen en pignon / cassette + de- en montage  
achterwiel)

WERKPLAATSTIJDEN 
ATB / RACE / HYBRIDE

ons uurtarief 

incl. BtW

Wij houden
fietsen gezond

Bovenstaand per activiteit een indicatie van het aantal minuten dat de 
werkzaamheden in beslag zullen nemen. Per tweewieler en per activiteit 
kunnen de werkzaamheden afwijken. Voor schadetaxatie worden feitelijk 
gewerkte uren in rekening gebracht.

gemiddeld  
aantal

minuten

gemiddeld  
aantal

minuten

gemiddeld  
aantal

minuten

E




