
Fiets: kosten en onderhoud 

Fietsen is gezond voor iedereen en lekker goedkoop. Goed onderhoud is 

daarom belangrijk. Veel kan je zelf doen om dit te voorkomen dat je later voor 

dure reparatie / herstel kosten komt. 

Wat je zelf kan doen, kan jij bijvoorbeeld lezen bij de ANWB: 

https://www.anwb.nl/fiets/onderhoud/het-nut-van-je-fiets-onderhouden  

In Delf kan je je fiets goedkoop laten repareren en kopen bij diverse 

organisaties, bijvoorbeeld bij: 

Brik Fit van Ipse de Bruggen: https://www.ipsedebruggen.nl/brik-fit-de-ruimte  

De Bras van DOEL Delftland: https://indebuurt.nl/delft/gids/fietsenwerkplaats-

brasserskade/  en in de TU wijk 

Rataplan Fiets: https://rataplan.nl/rataplan-fiets   

Bike Kitchen in de Rolands Holstlaan 652  bij Delft on the Move: 

https://delftonthemove.online/agenda-2/  open op maandag, woensdag en 

zaterdag.  

Bike recycle van STUNT: 

https://www.stichtingstunt.nl/leerwerkbedrijf/fietsenwerkplaats-bikerecycle-5  

Kinderfietsplan van de gemeente 

Wil je een fiets voor je kind kopen? En heb je weinig geld? Kijk dan een op de 

website van de gemeente voor een vergoeding. Je kan tegenwoordig ook via 

marktplaats een 2de hands fiets kopen en van de gemeente geld daarvoor 

(terug) krijgen. https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-

helpt/fietsregeling-aanvragen voor meer informatie hierover. 

Elektrische fiets kopen 

Overweeg je een elektrische fiets? Kijk dan voor deze tips waar op te letten als 

je die 2de hands koopt: https://www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-

fietsen/tweedehands-e-bike-kopen?  
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Zelf heb ik een goedkope voorwielmotor fiets gekocht. Deze heb je nieuw vanaf zo’n 1000 

euro en die is voor mij goed genoeg om boodschappen mee te doen. Een fiets met midden 

motor en achterwiel motor vind ik te duur en te zwaar trappen. 

Als je handig bent, kan je ook overwegen om een losse fietsmotor te kopen en 

deze zelf in te (laten) bouwen op je fiets. Voor ongeveer 250 euro heb je een 

voorwiel fiets motor via internet. Bijvoorbeeld bij: 

https://hollandbikeshop.com/  Je fiets moet er wel geschikt voor zijn 

(naafbreedte bijv.) Let daarop voordat iets koopt op internet! 

https://hollandbikeshop.com/

