
DE ZEKERHEDEN VAN BOVAG:

 Het BOVAG-fietsbedrijf voldoet aan hoge kwaliteitseisen. 
 Uw e-bike is op maat afgesteld, zodat u er zorgeloos van kunt genieten.
 De beste voorwaarden: getoetst door ANWB en Consumentenbond.
 Drie maanden garantie op onderhoud en reparatie. 
 U bent verzekerd van de beste ondersteuning bij aankoop en onderhoud.

U heeft uw fiets gekocht bij 
een BOVAG-fietsbedrijf. Een 
verstandige keuze! BOVAG 
biedt u extra service en 
zekerheid, zodat u optimaal 
geniet van uw e-bike en vele 
veilige kilometers maakt.

GEFELICITEERD
MET UW 
E-BIKE!

HOUD UW E-BIKE IN TOPCONDITIE

Uw elektrische fiets bevat veel technische onderdelen, zoals een elektromotor 
voor de trapondersteuning, een accu die uw e-bike van stroom voorziet, een 
veiligheidssysteem en rijprogramma’s. Complexe technieken vereisen goed 
onderhoud. Om uw elektrische fiets in topconditie te houden, adviseren wij u over 
drie maanden terug te komen voor een eerste servicebeurt en daarna minimaal 
één keer per jaar voor een onderhoudsbeurt. De monteur stelt dan onder andere 
uw remmen en versnellingen goed af en kan de software van uw e-bike updaten.



Deze clinic ter waarde van € 35,- 
wordt u aangeboden door: 

HAAL HET BESTE 
UIT UW E-BIKE
Nu u een e-bike heeft gekocht die 
goed bij uw wensen past, wilt u er 
natuurlijk ook veel plezier aan beleven. 
In een speciale e-bike clinic geeft oud-
profwielrenner Henk Lubberding tips  
op het gebied van techniek en veiligheid. 
Bovendien vertelt hij hoe u meer kilometers 
uit uw accu kunt halen, zodat u optimaal 
gebruik maakt van uw e-bike. De volgende 
onderwerpen passeren tijdens de 2,5 uur 
durende clinic de revue:

 De ideale afstelling van uw e-bike
 Veilig op- en afstappen
 Snelheid maken
 Remmen
 Gebruik van de versnellingen
 Comfortabel fietsen
 Economisch fietsen (haal meer 

kilometers met dezelfde accu)

Na een korte uitleg brengt u de gekregen 
tips in de praktijk door uitgebreid te oefenen 
op uw eigen e-bike. Uiteraard kunt u Henk 
tijdens de gehele clinic het hemd van het lijf 
vragen over veilig en prettig fietsen.

Op uitnodiging van mijn fietsspeciaalzaak 
deed ik mee aan een e-bike clinic van 
Henk Lubberding. Al ruim vier jaar 
rijd ik met veel genoegen en zonder 
schroom op mijn elektrische fiets. 
Toch heb ik tijdens de clinic nog veel 
opgestoken over veilig en comfortabel 
fietsen op mijn e-bike. Henk legt alles op 
deskundige wijze uit. Een leerzame en 
gezellige ochtend!

Piet Berkhout

De clinic vindt plaats op:

Vragen of aanmelden? Mail naar: info@henclubberding.nl

Topprestaties vragen het beste materieel.  
Met handige tips en gebruiksinformatie help 
ik u het meeste plezier uit uw e-bike te halen.

Henk Lubberding


