
Fiets APK
“Net als bij een auto is bij een fiets  
onderhoud nodig. Bij de auto is dit verplicht  

maar bij de fiets niet, terwijl je op een fiets veel 
kwetsbaarder bent. Wij checken de fiets in onze 
professionele werkplaatsen op 10 essentiële 
punten en geven je advies over eventueel te 
vervangen onderdelen.”

Reparatiekosten
“Wij controleren alleen om advies te geven. 
Omdat je van te voren weet wat het kost  
om eventuele onderdelen te vervangen of te 

repareren kom je nooit voor verrassingen te staan. 
De APK zelf is helemaal gratis. Je besluit zelf of  
je je fiets laat maken tegen onze voordelige 
reparatietarieven. En je krijgt een nood-lampsetje 
zodat je nooit zonder verlichting fietst.”
 

Leenfiets
“Gemiddeld kost het uitvoeren van de APK 
een kwartier. Hoewel we natuurlijk een 
leenfiets hebben, is het vaak niet nodig. 

Klaar terwijl je wacht dus. Bovendien is een kop 
koffie ook snel ingeschonken, toch?” 
 

Elektrisch
“De accu – of eigenlijk de kilometers die je 
verwacht te maken op één lading – levert 
de meeste problemen op. Dat komt omdat 

mensen lekker gemaakt worden met dikke actie-
radiussen. Wij gaan nooit uit van een actieradius 
die in de boekjes staat, die haal je toch niet.  
Wij gaan uit van gemiddelden met een gemixt 
verbruik en niet alleen maar op de ‘eco’stand. 
Veel reëler, lijkt me.”

Opladen
“Er zijn ruim 2000 oplaadpunten in het 
land, vooral op populaire fietsroutes. Aan 

de andere kant nemen de actieradiussen enorm 
toe, dus de kans dat je zo’n laadpunt nodig hebt 
wordt steeds kleiner.”
 

Batterij
“Over het algemeen worden accu’s  
beter bij veel gebruik. Het valt op dat 
veel klanten niet schakelen, maar altijd 

‘zwaar’ wegfietsen. Net als bij een auto zitten die 
versnellingen er niet voor niets, toch? Het kost 
waanzinnig veel energie om bij het wegfietsen in 
een hoge versnelling snelheid te maken, schakelen 
dus! Daarmee verleng je ook de actieradius enorm.” 

Proefrit
“Bij aanschaf van een (elektrische) fiets is 
het de uitdaging om binnen jouw budget 
een passend model te vinden. Online 

oriënteren of een folder in de winkel halen is prima, 
maar wij verplichten onze klanten zo’n beetje een 
proefrit te maken. Niet even het straatje op en neer 
maar echt een flink stuk. In ons geval door de 
duinen, langs de zee, kilometers maken. En al 
maak je 7 proefritten, als dat er voor nodig is  
om jouw droomfiets te kiezen? Doen!”
 

Waar
“Wij hebben 52 winkels goed verdeeld 
over het hele land, meestal in het centrum 
van de stad. Ook hebben wij een aantal 

grotere vestigingen in de buitenwijken. Alle met 
gediplomeerde fietstechnici met passie voor  
het vak.” 

8De van Ralph Artz
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Gepassioneerd fietser en mede-eigenaar Halfords Den Helder

Kijk voor gratis APK 
en meer informatie op 

www. halfords.nl  

advertorial


