
Fietsen & Zo Serviceplannen

Service, nazorg en onderhoud op maat voor uw E-bike.

Prijzen inclusief BTW,

exclusief onderdelen, montage en eventueel meerwerk.

* Standaard nazorg prijs:  Gratis Standaard ServicePlan

Afstelbeurt: na 3 maanden   € 41,00  -/- 50% voor  € 20,50 

Nastelbeurt: na 6 maanden   € 59,00   € 59,00 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden   € 69,00   € 69,00 

Onderhoudsbeurt: na 2 jaar   € 69,00   € 69,00 

Onderhoudsbeurt: na 3 jaar   € 69,00   € 69,00 

Grote beurt na 4 jaar   € 115,00   € 115,00 

** Normaal gebruik prijs:  € 75,00 Voordeel:  € 116,85 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 41,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 59,00 -/- 50% voor  € 29,50 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden van  € 69,00 -/- 50% voor  € 34,50 

Onderhoudsbeurt: na 2 jaar van  € 69,00 -/- 40% voor  € 41,40 

Grote beurt: na 3 jaar van  € 115,00 -/- 25% voor  € 86,25 

Onderhoudsbeurt: na 4 jaar van  € 69,00 -/- € 10,- voor  € 59,00 

Totaal normale prijs:  € 422,00 Uw prijs:  € 250,65 

*** Dagelijks gebruik (tot ca. 2000Km per jaar) prijs:  € 95,00 Voordeel:  € 132,85 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 41,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 59,00 -/- 50% voor  € 29,50 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden van  € 69,00 -/- 50% voor  € 34,50 

Grote beurt: na 2 jaar van  € 115,00 -/- 40% voor  € 69,00 

Onderhoudsbeurt: na 3 jaar van  € 69,00 -/- 40% voor  € 41,40 

Grote beurt: na 4 jaar van  € 115,00 -/- 25% voor  € 86,25 

Totaal normale prijs:  € 468,00 Uw prijs:  € 260,65 

**** Forens/scholier  (ca. 6000Km per jaar) prijs:  € 115,00 Voordeel:  € 165,75 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 41,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 59,00 -/- 50% voor  € 29,50 

Grote beurt: na 12 maanden van  € 115,00 -/- 50% voor  € 57,50 

Grote beurt: na 2 jaar van  € 115,00 -/- 50% voor  € 57,50 

Grote beurt: na 3 jaar van  € 115,00 -/- 40% voor  € 69,00 

Grote beurt: na 4 jaar van  € 115,00 -/- 25% voor  € 86,25 

Totaal normale prijs:  € 560,00 Uw prijs:  € 299,75 

Extra;s; Met meersterren serviceplan van Fietsen & Zo krijgt u

vanaf ** GRATIS klantkaart met sparen voor iPoints = EXTRA KORTING

GRATIS afstelbeurt na 3 maanden

GRATIS vervangende fiets bij onderhoud/reparatie

GRATIS rijklaar-/afleverbeurt

GRATIS haal-/brengservice in de regio

GEEN kosten meerwerk vervangen banden/ketting bij Grote beurt

vanaf *** 25% KORTING op kosten meerwerk

vanaf **** 50% KORTING op kosten meerwerk (Versie 2019-01)



Fietsen & Zo Serviceplannen
Service, nazorg en onderhoud op maat voor uw E-bike.

Af te sluiten bij aflevering of uiterlijk 3 maanden daarna.

Met het Fietsen & Zo Serviceplan kiest u service, nazorg en onderhoud voor uw fiets die het beste past bij 

uw budget en/of fietsgebruik. Een goed Serviceplan voorkomt onnodige problemen met uw fiets.

U kunt kiezen uit verschillende sterren, met telkens meer (prijs) voordeel en hoger serviceniveau.

Wij versturen voor gepland onderhoud automatisch herinnering via e-mail, zodat u dit tijdig in kunt plannen.

Met onze klantkaart spaart u voor iPoints = EXTRA KORTING in de vorm van aankooptegoed.

Deze iPoints spaart u niet alleen automatisch bij reparaties/onderhoud, maar ook bij aankopen in onze

winkel, op vertoon van uw klantkaart!

Onderhoud/reparaties voeren wij uit volgens BOVAG-tabellen, uiteraard met garantie!

Beurten volgens Serviceplan en standaard reparaties staan normaal gesproken dezelfde of volgende

werkdag weer klaar. Ons computersysteem stuurt automatisch bericht zodra fiets weer klaar staat.

Met Serviceplan kunt u bij onderhoud/reparatie altijd gebruik maken van GRATIS vervangende fiets,

vanaf 2 sterren is ook onze haal-/brengservice GRATIS (in de regio)!

 Als ANWB-partner verzorgen wij uw fietsverzekering 

 van aanvraag tot en met schadeafhandeling, 

 wij ontzorgen u volledig en u heeft dus maar 

 1 aanspreekpunt. 

De ANWB (voorheen Unigarant) fietsverzekering biedt u;

* Bij diefstal of totaal verlies binnen 3 jaar, direct een nieuwe E-bike! Zonder eigen risico!

* Accessoires eenvoudig meeverzekeren. Schade aan accu is meeverzekerd!

* Inclusief pechhulp, Verhaalservice & Ongevallen

* KORTING voor ANWB-leden

Mogelijke polissen voor uw ………………………

Verzekerde waarde €  ……………….. 

Postcode ……………….

Doorlopend;  Aflopend; 

Alleen diefstal p/jaar, ca €  Alleen diefstal     € (eenmalig) voor 3 jaar

Diefstal + schade p/jaar, ca €  Diefstal+schade  € (eenmalig) voor 3 jaar

 Diefstal+schade  € (eenmalig) voor 5 jaar

Voor diverse E-bikes bestaat de mogelijkheid om 

de standaard fabrieksgarantie te verlengen.

Vooral i.v.m. kostbare elektrische onderdelen zoals accu en

motor een nuttige optie voor extra zorgeloos fietsplezier!

Vraag naar mogelijkheden & voorwaarden.


