


Batavus Helpt
 

Als je van plan bent om een elektrische fiets te 

kopen, komt er plotseling erg veel informatie 

op je af. Batavus Helpt geeft antwoord op de 

meestgestelde vragen en helpt je zo verder in de 

zoektocht naar een passende fiets. Denk daarbij 

aan tips voor het onderhoud van de accu en het 

bepalen van de juiste framehoogte. Allemaal erg 

belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe fiets. 

Zeker wanneer je nog niet helemaal thuis bent in 

de wereld van een elektrische fiets.

5 jaar garantie
 

Zorgeloos fietsen is het beste gevoel dat er is. Toch  

heeft iedere elektrische fiets onderhoud nodig. Je krijgt 

standaard 2 jaar garantie op de specifieke onderdelen 

van jouw Batavus e-bike (uitgezonderd slijtagedelen) 

met bovendien een levenslange garantie op het frame 

en 10 jaar garantie op de lak. Ook op de accu krijg je 

standaard 2 jaar garantie, ongeacht het aantal ladingen.

Om nog langer zorgeloos te fietsen biedt Batavus jou de  

mogelijkheid om een garantieplan af te sluiten, zodat  

je 5 jaar onbezorgd kunt fietsen zonder onvoorziene 

kosten. Je e-bike wordt kosteloos gerepareerd als een 

onderdeel van je e-bike kapot gaat door een materiaal-  

of constructiefout.

Welk voordeel heeft dit voor jou?

✓ Garantietermijn wordt 3 jaar verlengd  

✓ Garantie op alle mechanische en elektrische onderdelen  

✓ Garantie op de accu, motor en display

Kortom: meer zekerheid, comfort en zorgeloosheid.

Bekijk hier de Batavus Helpt video’s

Batavus Helpt - Framemaat van een (elektrische) fiets berekenen doe je zo!8.233 weergaven

Batavus DELEN OPSLAAN

ABBONEREN

652 abbonees

0:00 / 0:00

HD

Een greep uit de video’s: 
 

  Waar moet ik op letten bij het kopen van een  

elektrische fiets?
 

   Wat betekent de motorlocatie voor mijn fietsbeleving?
 

 Hoe onderhoud ik de accu van een elektrische fiets?

 

Ezyrider garantieplan 5 jaar XTRA garantie

€ 159,- € 159,-

Bekijk de garantievoorwaarden 

op batavus.nl of informeer 

 naar de voorwaarden 

bij jouw dealer

Bekijk de garantievoorwaarden 

op batavus.be of informeer 

 naar de voorwaarden 

bij jouw dealer

EEN FIETS  
VOOR HET LEVEN
Al van jongs af aan.

Want in een land waar men eerder leert fietsen dan schrijven

Ben je als fiets geen object, maar een deel van het gezin.

Je bent er bij de eerste trapjes,

Bij de eerste schooldag

En bij menig trouwdag

Je bent er in voor- en tegenspoed, weer of geen weer,

En je gaat overal mee naartoe. Je geniet van de mooiste plekjes

Je gaat mee naar kantoor of de super en gaat van kinderopvang

door naar voetbal. Het liefst sta je nooit stil.

En met zo’n grote rol,

komt ook een grote verantwoordelijkheid.

Je moet elke dag klaarstaan.

Dus niet gaan roesten, ook al sta je het hele jaar buiten in de regen.

Je moet tegen een stootje kunnen.

En zorgen dat je op die steeds drukkere fietspaden altijd veilig thuiskomt.

Maar dat zit wel goed. Want je bent niet zomaar een fiets.

Je bent een Batavus

IJzersterk uit het juiste frame gesneden

Altijd dichtbij via een fietsenwinkel in de buurt

En al ruim 115 jaar lang een fiets waarop je kunt bouwen.

https://www.batavus.nl/elektrische-fietsen/helpt
https://www.batavus.nl/service-en-garantie/garantie/ezyrider-garantieplan
https://www.batavus.be/service/garantie
https://www.batavus.nl/service-en-garantie/garantie/ezyrider-garantieplan
https://www.batavus.be/service/garantie
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EEN FIETS  
VOOR HET LEVEN  
Met een Batavus fiets heb je een trouwe  

compagnon waar je altijd op kunt bouwen, 

die altijd voor je klaar staat. En dat zegt wat. 

Want we vragen veel van onze fietsen in 

Nederland en België. Met haar kinderkopjes, 

kiezels en keien. Met altijd weer die tegen-

wind, ook op de terugweg, en 240 dagen 

regen per jaar. Met die overvolle fietsrekken. 

En fietspaden. Dat vraagt om een fiets waar 

je van op aan kan. Zulke fietsen maken we bij 

Batavus al ruim 115 jaar lang. En die blijven 

we maken. Veilige fietsen, waar je van op aan 

kunt. Zodat jij jaar in jaar uit lekker zorgeloos 

met je fiets op pad kunt.

Wij zijn er al 115 jaar 
 

De fiets is niet weg te denken uit het  

Nederlandse en Belgische straatbeeld.  

En hetzelfde geldt voor Batavus. Batavus  

is een echt familiemerk en groeit mee.  

De nieuwste trends houden wij nauwlettend in 

de gaten op het gebied van fietsen, maar we 

groeien ook met je mee tijdens alle levens-

fasen. Al ruim 115 jaar ontwikkelen wij solide 

fietsen waar je op kunt vertrouwen, zodat jij 

optimaal geniet van de fietsrit.
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Voor elke levensfase en behoefte  
een geschikte, passende fiets
 

Voor onze ontwerpers staat één ding centraal: 

iedereen optimaal laten genieten van de fietsrit. 

Maar iedereen heeft een eigen wensenlijstje. 

Verschillende mensen, verschillende wensen, 

verschillende levensfasen. Batavus denkt hierover 

na en speelt hierop in met haar collectie dat 

bestaat uit series met elk hun eigen karakter. Zo 

is er altijd een geschikte, passende fiets voor elke 

levenfase en voor elke wens. 

Denk aan de Batavus Snake voor een kind die 

voor het eerst naar school gaat, een Batavus Finez 

voor een echtpaar die een fietsvakantie op de 

planning heeft staan of een Batavus PACKD voor 

ouders die op zoek zijn naar een solide fiets met 

verlichting die altijd aan staat voor hun kind die 

naar de middelbare school gaat. De series van 

Batavus hebben allemaal één ding gemeen: het 

zijn sterke, veilige en eigentijdse kwaliteitsfietsen 

waarmee je zorgeloos op pad gaat.
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PACKD

Geïntegreerde snelbinders aan 

de voordrager met hippe planken, 

waardoor bagage meenemen nog 

nooit zo makkelijk en veilig is.

Quip

Verstelbare voor- en achterdrager, 

zodat je alles kan bevestigen wat 

je maar wilt: 2 kinderzitjes, bood-

schappentas en een krat of mand. 

De mogelijkheden zijn oneindig.

Mambo

De achterdrager is geïntegreerd in 

het frame en daardoor extra sterk 

voor meer draagkracht.

Slimme toepassingen 
 

Bij Batavus innoveren we slim en functioneel. Wij willen relevante  

waarde toevoegen aan de fiets om de fietsrit nog gebruiksvriendelijker, 

comfortabeler en veiliger te maken.

Lakkwaliteit waar je van  
op aan kan: 5 laklagen
 

De Batavus fietsen zitten goed in de lak. Batavus  

past het nieuwste lakprocedé toe. Daarmee zijn 

we koploper binnen de fietsindustrie. In onze eigen 

lakkerij in Heerenveen worden onze fietsen voorzien 

van maar liefst 5 laklagen op waterbasis. Dit is niet 

alleen goed voor het kleurbehoud, de kleuren blijven 

helderder en zijn slijtvast, maar ook voor het milieu.
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Veilig onderweg en veilig weer  
thuis met Batavus verlichting 
 

Gemiddeld stappen we zo’n 250 keer per jaar op onze trouwe 

tweewieler. Naar school, werk of gewoon om te ontspannen. 

Veel van die ritten leggen we af als het donker is of als het 

schemert. Bij Batavus gaan we verder dan ‘gewoon goede 

verlichting’. Op een groot aantal van onze fietsen en e-bikes 

vind je dan ook éxtra veilige verlichting.

V-Light

Alle elektrische fietsen uit de Finez- en Dinsdag-serie zijn 

uitgerust met V-Light om nóg beter zichtbaar te zijn voor  

achteropkomend verkeer. Met V-Light wordt er met  

laserstralen een V-vorm rondom de achterzijde van de fiets 

geprojecteerd. Hierdoor creëer je je eigen veiligheidszone 

en beweeg je je zichtbaar in het verkeer.

Vizi-verlichting

De Vizi-verlichting is voorzien van een sensor waardoor de 

fiets automatisch ‘groot licht’ geeft bij donker weer of in  

de avond. Om altijd beter zichtbaar te zijn voor andere weg-

gebruikers. De verlichting werkt op verschillende manieren. 

Bij een stadsfiets werkt de Vizi-verlichting op de naafdynamo, 

waardoor lege batterijen verleden tijd zijn. Bij elektrische  

fietsen werkt de verlichting via de accu en is deze eenvoudig 

via het display te bedienen. Daarnaast is Vizi-verlichting  

voorzien van een standlichtfunctie, waardoor het licht aan 

blijft als je bijvoorbeeld even wacht voor het verkeerslicht.
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Bij Batavus gaan we  

verder dan “gewoon”  

goede verlichting
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Voordelen van Batavus Private Lease:

✓   Geen aanschafkosten 

Onbezorgd fietsen op de allernieuwste  

Batavus e-bike zónder hoge aanschafkosten 

✓   Overzichtelijk maandbedrag 

Vast maandelijks leasebedrag  

zonder verrassingen

✓   Uitgebreid servicepakket 

Inbegrepen verzekering tegen schade  

en diefstal Inclusief onderhoud bij een  

erkende Batavus dealer

✓   Pechhulp in de hele EU 

Inbegrepen pechhulp in de hele EU  

en noodreparaties in het buitenland

✓   Fiets je zakelijk? 

Dit levert fiscale voordelen op als je als  

ZZP’er of via werkgever een leasefiets regelt 

Zakelijk een e-bike leasen voor werknemers

Ontsnappen aan de files, een bijdrage leveren aan het  

milieu en werken aan je gezondheid? Uit de auto, op de  

fiets met het Batavus Lease aanbod.

De voordelen voor werknemers

✓   Geen aanschafkosten

✓   Geen zorgen over reparatie en onderhoud

✓   Je profiteert van de lage bijtelling*

✓   Binnen 20km van je werk? Vaak sneller op je werk  

omdat je je route efficiënt insteekt 

Maar ook jouw werkgever profiteert van aanzienlijke voordelen. 

Wel is het belangrijk dat je werkgever zich aanmeldt voor 

Batavus Zakelijke Lease. Alleen dan kan je via een Batavus 

dealer bij jou in de buurt een lease aanvraag doen.

* Jouw werkgever kan aanbieden de leasetermijn geheel of gedeeltelijk  

voor je te bekostigen

BATAVUS LEASE:
ZORGELOOS  
GENIETEN VAN  
DE BUITENLUCHT 

 

Batavus Private Lease
 

Even een boodschap halen, naar je werk fietsen 

of genieten van het weer tijdens een weekend-

tocht? Het liefst doe je dat ontspannen op een 

e-bike die voldoet aan al je wensen. Maar wat 

je minder ontspanning geeft, is het onderhoud 

van je e-bike, of vervelender nog, diefstal. Goed 

nieuws! Met een e-bike van Batavus Lease fiets 

je binnen no-time rond op jouw ideale e-bike 

mét een zeer uitgebreid servicepakket voor een 

overzichtelijk bedrag per maand.

Zakelijke een e-bike leasen 
voor werkgevers

Zakelijke mobiliteit verandert snel. Het moet flexibeler en 

vooral duurzamer. Batavus Lease maakt die verandering  

mogelijk. Met zowel klein- als grootzakelijke oplossingen is 

er voor elke organisatie een passende e-bike lease oplossing.

Voor jou als werkgever zijn er meer voordelen dan je zo op 

het eerste gezicht zou verwachten. Zo zijn de kosten van 

een leasefiets uiteraard lager dan van een auto, maar door 

de inzet van de fiets krijg je ook fittere en mentaal sterkere 

werknemers. Ook heb je minder parkeerplaatsen nodig 

waardoor je onderneming een stuk beter bereikbaar is.

De voordelen voor werkgevers

✓  Onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden

✓   Fittere werknemers en een positieve bijdrage aan de 

(leef)omgeving

✓   Lager ziekteverzuim en daarmee lagere ziektekosten:  

Een fietsende medewerker is gemiddeld 1 dag minder ziek

✓   Stimuleren van fietsen bij medewerkers die met  

de auto reizen

✓   Relatief lage kosten in verhouding tot andere vervoersopties

Belangrijk om MVO te zijn? Met de leasefiets zet je een 

mooie stap. Voor werknemers kan het bijvoorbeeld  

aantrekkelijk zijn om privé te leasen als je de kilometer- 

vergoeding blijft toekennen of een mobiliteitsbudget inzet. 

Wil je leasen?

Als werknemer of werkgever kan je via een erkende Batavus dealer een lease aanvraag doen. Als het een zakelijke lease 

 aanvraag is wordt er contact opgenomen met de werkgever ter controle. Je komt dus niet voor onverwachte verrassingen  

te staan. Voor (aan)vragen voor werkgevers voor Batavus Lease kun je contact opnemen met zakelijk@accell.nl.

Kijk voor meer informatie over Batavus Lease op batavus.nl of batavus.be.

https://www.batavus.nl/lease
https://www.batavus.be/lease
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PACKD  
Altijd zichtbaar met deze  
robuuste allround transportfiets  
De PACKD is klaar voor iedere rit.  

Naar school, het sportveld of een uitstapje. 

De robuuste en hippe transportfiets kan  

het allemaal aan. De fiets kan niet alleen 

tegen een stootje, maar je bent ook altijd 

zichtbaar met de slimme Batavus verlichting. 

Dankzij het hippe design, dat verkrijgbaar is 

in verschillende opvallende kleurstellingen  

en uitvoeringen, is er altijd een geschikte 

PACKD voor jou.
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De PACKD-serie komt positief uit 

erkende fietstesten, waaronder:

TESTCĲFER

BATAVUS PACKD 3 | 2020

R

8 .4

Robuust, kleurrijk frame  
voor comfortabele kilometers

Naar school, het sportveld of een uitstapje? 

Dat vraagt om comfort waardoor elk wegdek 

moeiteloos aanvoelt, ondanks de bagage die je 

meeneemt. Het robuuste frame kan tegen een 

stootje en de brede banden geven stabiliteit en 

het nodige comfort voor elk soort terrein. En dat 

is weer handig voor losliggende stenen op het 

schoolplein of in de stad. De PACKD is beschik-

baar in moderne, hippe kleuren. 

Bagage meenemen was  
nog nooit zo makkelijk

De stevige voor- en achterdrager van de PACKD 

zijn voorzien van hippe planken. Door de geïn-

tegreerde snelbinders aan de voordrager is het 

meenemen van bagage nog nooit zo gemakkelijk 

en veilig.
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De PACKD is super gemakkelijk te parke-

ren. Door de stevige tweepootstandaard 

en het gemakkelijk te bedienen stuurslot 

staat de fiets altijd stevig. Ongeacht de 

bagage die je meeneemt. En de kabels 

van de PACKD zijn mooi weggewerkt in 

het frame en zijn daardoor minder kwets-

baar. Zo blijf je minder makkelijk haken 

achter een andere fiets in de drukke 

fietsenstalling.

Veilig en zichtbaar onderweg 
met slimme Batavus verlichting 
die altijd aan staat

Veiligheid staat voorop bij Batavus. Daar-

om is de PACKD voorzien van verlichting 

die altijd aan staat. Zo kan je met een 

gerust hart je kind naar school laten fiet-

sen. De verlichting van de niet-elektrische 

uitvoeringen werkt op de naafdynamo, 

waardoor lege batterijen verleden tijd zijn. 

De elektrische PACKD E-go® uitvoeringen 

hebben verlichting die werkt op de accu 

van de e-bike.

PACKD groeit met je mee:  
klaar om kids te vervoeren

Ook aan jonge ouders met kinderen is 

gedacht. Zo is de voordrager gedeeltelijk 

te verwijderen om de kleine bijrijder alle 

beenruimte te geven die nodig is. En als 

het tijd is om het kinderzitje naar achter 

te verplaatsen, zet je de voordrager er 

weer snel en gemakkelijk op. Zo groeit 

de fiets dus met je mee. Hierdoor is de 

PACKD de perfecte keuze als je op zoek 

bent naar een robuuste, kwalitatieve fiets 

waar je jarenlang plezier van beleeft met 

het hele gezin.

PACKD Start: Budgettopper  
voor de kleine portemonnee

Voor klanten die op zoek zijn naar een 

transportfiets waar je van op aan kan voor 

een erg aantrekkelijke prijs, is er de PACKD 

Start. Het stalen frame kan alle ritten aan en 

deinst niet terug voor een overvolle fietsen-

stalling. De PACKD Start is het instapmodel 

van de PACKD-serie. Het grootste verschil is 

dat deze budgetversie niet is uitgerust met 

geïntegreerde snelbinders, planken en dat 

de verlichting werkt op batterij.

De PACKD Start 3  
is al verkrijgbaar  

vanaf € 549,-
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PACKD START 3 PACKD 3 PACKD 7

VERLICHTING VOOR Batterij met aan/uit knop Naafdynamo met aan/uit knop Naafdynamo met aan/uit knop

VERLICHTING ACHTER Batterij met aan/uit knop Naafdynamo Naafdynamo

VERSNELLING
Shimano Nexus  

Naafversnelling, 3

Shimano Nexus  

Naafversnelling, 3

Shimano Nexus  

Naafversnelling, 7

AANDRIJVING Ketting Ketting Ketting

REMMEN Terugtraprem Terugtraprem Rollerbrakes

VOORVORK Vast Vast Vast

ZADELPEN Vast Vast Vast

STUURPEN Vast Vast Vast

STUURVERGRENDELING Ja Ja Ja

STANDAARD Tweepootstandaard Tweepootstandaard Tweepootstandaard

BANDEN
Schwalbe Impac  

Streetpac 47-622
Schwalbe Fat Frank 47-622 Schwalbe Fat Frank 47-622

GEWICHT (EXCL. ACCU) 22,5kg 21,3kg 23,8kg

KLEUR(EN)  

EN FRAMEMATEN

Zwart Mat:  

(D) 49-53-57 

(H) 53-57-61

Noordblauw Mat:  

(D) 49-53-57

Roodzilver Mat: 

(D) 49-53-57

Zwart Mat:  

(D) 49-55-61/ (H) 49-55-61

Jeansblauw Mat:

(D) 49-55-61 

Cassis Mat: 

(D) 49-55-61 

Groen Mat: 

(D) 49-55-61 

Camel Mat: 

(H) 49-55-61

Zwart Mat:  

(D) 49-55-61/ (H) 49-55-61

Jeansblauw Mat:

(D) 49-55-61 

Cassis Mat: 

(D) 49-55-61 

Groen Mat: 

(D) 49-55-61 

Camel Mat: 

(H) 49-55-61

PACKD
reguliere
modellen

PACKD E-GO® PACKD E-GO® PLUS

MOTOR E-motion M108 voorwielmotor 25Nm E-motion M80 middenmotor 60Nm

ACCU Achterdrager, 300Wh, 400Wh of 500Wh Achterdrager, 300, 400 of 500Wh

TYPE DISPLAY Sire- E Sire- E

DISPLAY AFNEEMBAAR Nee Nee

TRAPONDERSTEUNING AANTAL 5 5

TRAPONDERSTEUNING MET WALK ASSIST Ja Ja

ACCU UITNEEMBAAR Ja Ja

VERLICHTING VOOR Accu met aan/uit knop Accu met aan/uit knop

VERLICHTING ACHTER Accu met aan/uit knop Accu met aan/uit knop

VERSNELLING Shimano Nexus Naafversnelling, 7 Shimano Nexus Naafversnelling, 7

AANDRIJVING Ketting Ketting

REMMEN Rollerbrake achter, V-brake voor Rollerbrakes

VOORVORK Vast Vast

ZADELPEN Vast Vast

STUURPEN Vast Vast

STUURVERGRENDELING Ja Ja

STANDAARD Tweepootstandaard Tweepootstandaard

BANDEN Schwalbe Fat Frank 47-622 Schwalbe Fat Frank 47-622

GEWICHT (EXCL. ACCU) 23,9kg 25,7kg

KLEUR(EN) EN FRAMEMATEN Zwart Mat:  

(D) 49-55-61 

(H) 49-55-61

Jeansblauw Mat:  

(D) 49-55-61

Zwart Mat:  

(D) 49-55-61 / (H) 49-55-61

Jeansblauw Mat:  

(D) 49-55-61

Cassis Mat:

(D) 49-55-61

Camel Mat:

(H) 49-55-61

PACKD
elektrische
modellen
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Gewicht (excl. accu) 22,5kg

Versnelling Naafversnelling, 3

Remmen Terugtraprem

Aandrijving Ketting

Verlichting Batterij met aan/uit knop

Zadelpen Vast

Voorvork Vast

Stuurpen Vast

Extra Stuurslot en tweepootstandaard

Zwart Mat 

(H) 53-57-61

Zwart Mat 

(D) 49-53-57

Roodzilver Mat  

(D) 49-53-57

PACKD START 3

Noordblauw Mat 

(D) 49-53-57

Gewicht (excl. accu) 21,3kg

Versnelling Naafversnelling, 3

Remmen Terugtraprem

Aandrijving Ketting

Verlichting Naafdynamo 

Zadelpen Vast

Voorvork Vast

Stuurpen Vast

Extra Stuurslot en tweepootstandaard
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Camel Mat  

(H) 49-55-61

Zwart Mat 

(D) 49-55-61

Jeansblauw Mat 

(D) 49-55-61

Zwart Mat 

(H) 49-55-61

Groen Mat  

(D) 49-55-61

Cassis Mat

(D) 49-55-61

PACKD 3 TESTCĲFER

BATAVUS PACKD 3 | 2020

R

8 .4

Klik hier voor de 

actuele prijzen 

Klik hier voor de 

actuele prijzen 

http://bit.ly/39N9HwX
http://bit.ly/3pUQy1Q
http://bit.ly/39N9HwX
http://bit.ly/3pUQy1Q
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Gewicht (excl. accu) 23,8kg

Versnelling Naafversnelling, 7

Remmen Rollerbrakes

Aandrijving Ketting

Verlichting Naafdynamo

Zadelpen Vast

Voorvork Vast

Stuurpen Vast

Extra Stuurslot en tweepootstandaard

Zwart Mat 

(D) 49-55-61

Jeansblauw Mat 

(D) 49-55-61

Zwart Mat 

(H) 49-55-61

Cassis Mat  

(D) 49-55-61

Camel Mat  

(H) 49-55-61

Groen Mat 

(D) 49-55-61

PACKD 7

Motor E-motion (25 Nm)

Locatie motor Voorwielmotor

Locatie accu Accu op de achterdrager  

Accukeuze 300Wh, 400Wh of 500Wh

Display Sire-E

Ondersteuning 5 standen met Walkassist

Gewicht (excl. accu) 23,9kg

Versnelling Naafversnelling, 7

Remmen Rollerbrake achter, V-brake voor

Aandrijving Ketting

Verlichting Verlichting werkt op accu

Zadelpen Vast

Voorvork Vast

Stuurpen Vast

Extra Stuurslot en tweepootstandaard

Zwart Mat  

(H) 49-55-61

Jeansblauw Mat 

(D) 49-55-61

PACKD E-GO®

Zwart Mat  

(D) 49-55-61
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Klik hier voor de 

actuele prijzen 

Klik hier voor de 

actuele prijzen 

https://bit.ly/39QfWzX
http://bit.ly/36JMTw6
https://bit.ly/39QfWzX
http://bit.ly/36JMTw6
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Motor E-motion (60 Nm)

Locatie motor Middenmotor

Locatie accu Accu op de achterdrager  

Accukeuze 300Wh, 400Wh of 500Wh

Display Sire-E

Ondersteuning 5 standen met Walkassist

Gewicht (excl. accu) 25,7kg

Versnelling Naafversnelling, 7

Remmen Rollerbrakes

Aandrijving Ketting

Verlichting Verlichting werkt op accu

Zadelpen Vast

Voorvork Vast

Stuurpen Vast

Extra Stuurslot en tweepootstandaard

Camel Mat  

(H) 49-55-61

Zwart Mat 

(H) 49-55-61

Zwart Mat 

(D) 49-55-61

Jeansblauw Mat  

(D) 49-55-61

PACKD E-GO® PLUS

Cassis Mat

(D) 49-55-61

Klik hier voor de 

actuele prijzen 

http://bit.ly/3rpCSME
http://bit.ly/3rpCSME
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Maak jouw Batavus fiets compleet  

met deze bijpassende accessoires

  Bekijk de accessoires bij een  
erkende Batavus dealer in de buurt. 

BATAVUS ADVISEERT  
JE GRAAG IN ONS  
TESTCENTRUM DE FIETSER 

Een fiets kies je niet uit op basis van een foto.  

Bij Batavus begrijpen wij dat je de rijbeleving 

wilt ervaren om zo tot een goede keuze te 

komen. In ons testcentrum De Fietser kan je  

alle Batavus fietsen testen en krijg je het beste 

advies van onze fietsexperts. Stuk voor stuk 

hebben onze fietsexperts passie voor fietsen en 

vertellen je dan ook graag alles over de nieuwe 

Batavus collectie. 

Maak direct een afspraak

 Fietsbel Basil Portland 

De Basil Portland Bell Brass is een originele vintage 

fietsbel met koperen kleur voor op de fiets. Deze 

fietsaccessoire heeft een afmeting van 55mm en 

is goed hoorbaar. Door de kleur en het design oogt 

de bel vintage en stijlvol en kun je er in het verkeer 

goed mee voor de dag komen.

 Dubbele Fietstas  
New Looxs Fiori  
De Fiori Double is gemaakt van 

waterafstotend polyester, hierdoor 

kan het een klein regenbuitje wel 

hebben. De klep maak je eenvoudig 

en snel dicht door de klikgespen en 

door de reflectie ben je ook in het 

donker goed zichtbaar. Je kunt je 

snelbinders gewoon gebruiken in 

combinatie met de tas.

 SP Connect telefoonhouder 

Met deze houder kun je je telefoon  

monteren op het stuur of op de  

stuurpen van de fiets. Dankzij een  

slim mechanisme wordt de mobiel  

vastgeklikt in de meegeleverde 

stuurhouder. Op deze manier kun je 

gebruikmaken van verschillende apps 

tijdens het fietsen. Vooral heel handig 

wanneer je onderweg je telefoon als 

GPS-apparaat gebruikt.

 Basil krat, diverse  
kleuren en formaten 
De Basil Crate is een fietskrat die is 

gemaakt van kunststof. De krat is geschikt 

voor voorop de drager van een dames-  

of herenfiets. Je bevestigt de krat op je 

bagagedrager of op je voordrager.

*DING  
     DONG*

 Basil zadeldek 
De hoes is gemaakt van waterdicht 

materiaal en is eenvoudig over het zadel 

van je fiets te trekken. Het is een perfect 

fietsaccessoire om je zadel droog te 

houden tijdens een forse regenbui. 

Bijvoorbeeld als je `s morgens je fiets 

aan het treinstation achterlaat en deze 

niet overdekt kan staan. Dan zorgt het 

Basil Magnolia zadeldekje ervoor dat 

je `s avonds altijd droog weer de fiets 

opstapt. Dit is wel zo prettig na een 

lange school- of kantoordag. 

https://www.batavus.nl/fietsenwinkels
https://www.defietser.nl/bezoek/plan-je-bezoek/#oa_apptype
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