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BANDEN
Monteren voor binnen/buiten band, normale naaf € 10,00
Monteren voor binnen/buiten band, met rek en/of trommelremmen € 12,50
Band plakken € 8,00
Monteren achter binnen/buiten band stadsfiets, staal frame € 15,00
Monteren achter binnen/buiten band stadsfiets, alu frame € 20,00
Monteren velglint  € 3,00
Monteren e-bike  voorwiel motor binnen/buitenband  € 25,00

 BAGAGE
Monteren bagagedrager stadsfiets  € 17,50
Monteren bagagedrager hybride-fiets  € 20,00
Monteren voordrager balhoofdstel  € 15,00
Monteren voordrager stuurklem  € 20,00

 JASBESCHERMERS
Monteren jasbeschermers, staal spatbord  € 4,00
Monteren jasbeschermers, kunststof spatbord  € 6,00

 KABELS
Monteren/afstellen voor remkabel  € 8,00
Monteren/afstellen achter remkabel  € 9,50
Monteren/afstellen versnellingskabel  € 15,00
Monteren/afstellen remkabel door frame € 15,00
Monteren/afstellen derrailleur/versnellingskabel  € 10,00
Monteren/afstellen derrailleur/versnellingskabel door frame € 18,00

 KETTING
Monteren/pas maken/spannen/naafversnelling  € 20,00
Ketting weer omleggen en spannen naaf  € 15,00
Monteren/pas maken derailleur  € 10,00
Vervangen/monteren van tandwiel/naafversnelling   € 25,00
Vervangen/monteren pignon/casette  € 19,50

KETTINGKAST
Monteren lakdoek kast  € 30,00
Monteren dichte kunststof kast  € 25,00 
Monteren dichte kunststof kast/as montage  € 35,00
Monteren voorzet kettingscherm  € 12,50
Monteren voorzet kettingscherm derrailleur/as montage  € 25,00

REMMEN
Monteren remblokken paar  € 8,00
Monteren rem plaat voor  € 20,00
Monteren rem plaat achter  € 30,00
Monteren remgreep links/rechts met of zonder versnellingen  € 10,00
Monteren rem grepen set  € 20,00
Monteren rem grepen met versnellingen  € 25,00
Monteren cantilever/v-brake rem  € 15,00
Monteren remschoenen schijfrem   € 15,00
Monteren remschoenen schijfrem naaf versnellingen € 30,00

SLOTEN
Monteren ringslot stadsfiets  € 5,00
Monteren ringslot atb  € 9,00
Door slijpen ringslot € 12,50
Krulslot met beugel monteren  € 5,00

 SPATBORDEN
Monteren spatbord stang voor  € 5,00
Monteren spatbord stang achter op as  € 12,00
Monteren spatbord stang achter op frame  € 8,00
Monteren voorspatbord  € 15,00
Monteren achterspatbord op as  € 25,00
Monteren kunststof set  € 40,00

 STANDAARD
Monteren standaard trapas/deel  € 4,50
Monteren standaard achterbrug  € 5,00
Demonteren oude standaard  aanvraag

STUUR
Monteren stuur  € 15,00
Monteren stuur met rem grepen  € 25,00
Monteren stuur met rem grepen en versnellingen  € 30,00
Monteren balhoofdstel  € 35,00
Monteren voorvork  € 40,00

 VERSNELLING
Monteren 3 versnellingen sa/sachs  € 15,00
Monteren nexus 3  € 12,50
Monteren nexus 5/7/8  € 20,00
Monteren shifter rechts  € 10,00
Monteren shifter links  € 10,00
Versnelling stellen  € 10,00

 TRAPAS
Monteren linker cranc  € 8,00
Monteren rechter cranc atb  € 12,00
Monteren rechter cranc naaf  € 25,00
Monteren rechter cranc hybride open kast  € 15,00
Monteren trapas naaf  € 35,00
Monteren trapas atb/hybride  € 25,00
Monteren pedalen  € 5,00
Demonteren oude pedalen  aanvraag

 VERLICHTING
Monteren led koplamp  € 5,00
Monteren led achterlicht  € 5,00
Monteren led/reflector  € 5,00
Monteren koplamp haak balhoofdstel  € 10,00
Monteren koplamp naaf dynamo  € 10,00

 WIELEN
Monteren voorwiel  € 15,00
Monteren voorwiel trommelrem / rek  € 17,50
Monteren achterwiel naaf  € 25,00
Monteren achterwiel open  € 20,00
Reviseren voorwiel  € 10,00
Reviseren achterwiel remnaaf  € 25,00 
Wiel richten, kleine slag € 15,00

 KINDERZITJES
Monteren voorzitje  € 5,00
Monteren achterzitje  € 8,50
Monteren voet rustpedaal op frame / as € 5,00
Monteren rugsteun  € 5,00

 DIVERSEN
Snelbinders monteren op as  € 6,00
Snelbinders monteren op beugel  € 0,00 
Monteren drager verlenger  € 8,00
Monteren krat op voor drager inclusief materiaal € 5,00
Monteren achtertas  € 5,00
Monteren mandje voor klik  € 5,00
Monteren zadel  € 5,00
Monteren computer  € 7,50
Monteren handvatten  € 2,50
Monteren bel  € 2,00
Monteren spiegel  € 5,00
Zijwielen monteren  € 10,00

 ONDERHOUD EN SERVICE
Onderhoudsbeurt stadsfiets  € 45,00
Onderhoudsbeurt omafiets € 30,00
Onderhoudsbeurt hybride fiets  € 50,00
Onderhoudsbeurt atb  € 50,00
Onderhoudsbeurt e-bike  € 55,00
Onderhoudsbeurt kinderfiets normaal  € 25,00
Onderhoudsbeurt kinderfiets naaf/derailleur versnellingen € 30,00
Service Basic afmontage zonder voorrek € 20,00
Schaderapport opstellen (retour bij reparatie) € 33,00 
Internetfiets afmonteren € 50,00

Alle prijzen zijn richtprijzen, onder voorbehoud en zonder eventuele onvoorziene reparaties (prijsopgave in overleg).
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