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THE BIKE PROJECT: TEST EENS EEN FIETS! 

 

Je organisatie heeft besloten om de hulp in te roepen van Pro Velo om meer mensen in onze 

organisatie op de fiets te krijgen. 

Benieuwd hoe het zou zijn om je woon-werktrajecten met de fiets af te leggen? The Bike Project 

biedt niet alleen begeleiding op de lange termijn, maar je krijgt ook de kans om 2 weken lang een 

fiets uit te proberen.  

Test eens een klassieke, elektrisch, vouwfiets, bakfiets of een speed pedelec. 

Kies de fiets die het beste bij je past in functie van je behoeften en de afstand die je aflegt (je vindt de 

fietsmodellen op de volgende pagina). 

Goed om weten:  

 Basisuitrusting inbegrepen, zijnde een helm, hangslot en fietstassen. 

 Vooraleer je de fiets gaat testen, volg je een korte opleiding waarbij je de wegcode en het 

juiste rijgedrag even opfrist om vol vertrouwen op de fiets te springen! 

 Om je nóg beter te begeleiden, stippelt Pro Velo de perfecte route voor je uit op de fietskaart 

van Brussel. 

 

Aarzel niet om je vragen te stellen aan je mobiliteitscoördinator!   
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Stadsfiets  

 

Geschikt voor: < 7 km 

Gewicht: 14.3 kg 

Merk: Stevens Jazz Lite 

Versnellingen: 24  

Plooifiets  

 

Geschikt voor: laatste 

kilometers (gecombineerd 

vervoer) 

Gewicht: 12,2 kg 

Merk: Brompton 

Versnellingen: 6 

Elektrische fiets 

 

Geschikt voor: > 15 km 

Gewicht: 24 kg 

Merk: Oxford Box 5.0 

Versnellingen: 9 

Autonomie: 160 km 

Bakfiets (familiaal of business) 

 

Geschikt voor: transport van 

materiaal (tot 150 kg) 

Gewicht: 58 kg 

Merk: Urban Arrow 

Versnellingen: CVT (Continu 

Variabele Transmissie)  

Autonomie: 55km 

Speed Pedelecs 

 
Geschikt voor: lange afstanden 

Gewicht: 34.9 kg 

Merk: Oxford S-Pedelec D1125 

Autonomie: 130 km  

Kindervervoer 

 

Geschikt om kinderen te 

vervoeren 

 Kinderzitje Guppy: max. 

22 kg 

 Aanhangwagen : 2 

plaatsen, max. 45 kg 

 

Helm Abus Macator 

 

Slot Bordo Granit XPlus 6500

 

Fietstas Ortlieb 

 

 

 


