
BOVAG 40-Puntencheck Fiets

Fiets is gecontroleerd op onderstaande 40 punten 
en goed bevonden ten tijde van aflevering van de fiets. 

Januari 2020

Algemeen (indien aanwezig)
Servicebeurt is uitgevoerd volgens onderhoudsschema bij aflevering   

Onderhoudshistorie gecontroleerd op aanwezigheid en volledigheid (zover aanwezig)  

Gecheckt via diefstalregister  

Sleutels gecontroleerd op aanwezigheid (incl. reservesleutel), staat en werking (zover aanwezig) 

Opties en accessoires (zoals geadverteerd) gecontroleerd op aanwezigheid (zover aanwezig)  

Fiets schoongemaakt, gereinigd, evt. zichtbare schade bijgewerkt en ingespoten met beschermmiddel

Bediening (indien aanwezig)
Handvatten/stuurlint en versnellingsbediening incl. kabels gecontroleerd op staat, bevestiging, afstelling en werking  

Remgrepen incl. kabels gecontroleerd op staat, bevestiging, afstelling en werking  

Fietsbel gecontroleerd op aanwezigheid en werking  

Pedalen, crankstel en trapas-aslagers gecontroleerd op staat, speling, bevestiging en werking  

Sloten (accubevestiging, slot, etc.) en gecontroleerd op aanwezigheid en werking 

      

Motorisch gedeelte (indien aanwezig) 
Elektrisch systeem gecontroleerd op staat  

Contactpunten elektrisch circuit gecontroleerd en beschermd tegen weersinvloeden  

Laadsysteem uitgelezen en gecontroleerd op staat, bevestiging, werking en foutmeldingen  

Accu uitgelezen en gecontroleerd op staat, werking, rest-cappaciteit en foutmeldingen  

Software gecontroleerd en geupdated (indien mogelijk 

Rijwielgedeelte (comfort/elektrisch)
Elektrische accessoires gecontroleerd op bevestiging en werking  

Verlichting incl. bedrading rondom gecontroleerd op werking en afstelling  

Reflectoren gecontroleerd op aanwezigheid en staat  

Spiegels gecontroleerd op staat en bevestiging  

Zij-/middenstandaard gecontroleerd op staat en werking  

Zadel gecontroleerd op staat en beschadigingen    

Bagagedrager en snelbinders gecontroleerd op staat en beschadigingen  

Kettingkast, spatborden en jasbeschermers gecontroleerd op staat en beschadigingen

Rijwielgedeelte (technisch)     

Frame incl. stuurinrichting en voorvork optisch gecontroleerd op staat en oxidatie  

Ketting of Beltdrive gecontroleerd op staat, spanning en afstelling   

Wielophanging inclusief vering en schokbrekers gecontroleerd op staat, bevestiging, werking en lekkage

Balhoofd gecontroleerd op staat en speling  

Remblokken, remvoering, remleidingen en -slangen gecontroleerd op staat, dikte en bevestiging

Remwerking voor en achter gecontroleerd   

Werking versnellingsnaaf gecontroleerd  

Voor- en achter derailleur gecontroleerd op staat en werking  

Voor- en achter bladen (incl. pion) gecontroleerd op staat en werking

Banden, wielen     

Banden gecontroleerd op staat (profiel), spanning en beschadigingen  

Velgen gecontroleerd op staat (optisch) en slingering, en spanning spaken controleren  

Wiellagers gecontroleerd op bijgeluiden, speling en werking

Vloeistoffen     

Alle aanwezige vloeistoffen gecontroleerd en ververst

Proefrit     

Accusysteem uitgelezen en gecontroleerd op werking en foutmeldingen  

Motor, aandrijflijn en remsysteem gecontroleerd op bevestiging, werking en bijgeluiden  

Besturing, sporing (frame en vork) en vering gecontroleerd op bevestiging, werking en bijgeluiden  


