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
0:00 / 0:00

belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe fiets.

EEN FIETS
VOOR HET LEVEN
Al van jongs af aan.
Want in een land waar men eerder leert fietsen dan schrijven

Zeker wanneer je nog niet helemaal thuis bent in

Batavus Helpt - Frame

8.233 weergaven

maat van een (elektr

HD

ische) fiets bereke

nen doe je zo!
DELEN

Batavus
652 abbonees

de wereld van een elektrische fiets.

OPSLAAN

ABBONEREN

Een greep uit de video’s:
Bekijk hier de Batavus Helpt video’s

	Waar moet ik op letten bij het kopen van een
elektrische fiets?

Ben je als fiets geen object, maar een deel van het gezin.
Je bent er bij de eerste trapjes,
Bij de eerste schooldag

	Wat betekent de motorlocatie voor mijn fietsbeleving?
Hoe onderhoud ik de accu van een elektrische fiets?

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.

5 jaar garantie
Zorgeloos fietsen is het beste gevoel dat er is. Toch
heeft iedere elektrische fiets onderhoud nodig. Je krijgt
van jouw Batavus e-bike (uitgezonderd slijtagedelen)
en 10 jaar garantie op de lak. Ook op de accu krijg je
standaard 2 jaar garantie, ongeacht het aantal ladingen.

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.

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

met bovendien een levenslange garantie op het frame

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

Ezyrider garantieplan

standaard 2 jaar garantie op de specifieke onderdelen

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 materiaalof 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.

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 tegenwind, 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 levensfasen. Al ruim 115 jaar ontwikkelen wij solide
fietsen waar je op kunt vertrouwen, zodat jij
optimaal geniet van de fietsrit.
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BATAVUS

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.

PACKD
Geïntegreerde snelbinders aan
de voordrager met hippe planken,
waardoor bagage meenemen nog
nooit zo makkelijk en veilig is.

Voor elke levensfase en behoefte
een geschikte, passende fiets

Lakkwaliteit waar je van
op aan kan: 5 laklagen

Voor onze ontwerpers staat één ding centraal:

De Batavus fietsen zitten goed in de lak. Batavus

iedereen optimaal laten genieten van de fietsrit.

past het nieuwste lakprocedé toe. Daarmee zijn

Maar iedereen heeft een eigen wensenlijstje.

we koploper binnen de fietsindustrie. In onze eigen

Verschillende mensen, verschillende wensen,

lakkerij in Heerenveen worden onze fietsen voorzien

verschillende levensfasen. Batavus denkt hierover

van maar liefst 5 laklagen op waterbasis. Dit is niet

na en speelt hierop in met haar collectie dat

alleen goed voor het kleurbehoud, de kleuren blijven

bestaat uit series met elk hun eigen karakter. Zo

helderder en zijn slijtvast, maar ook voor het milieu.

Quip
Verstelbare voor- en achterdrager,
zodat je alles kan bevestigen wat
je maar wilt: 2 kinderzitjes, boodschappentas en een krat of mand.
De mogelijkheden zijn oneindig.

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

Mambo
De achterdrager is geïntegreerd in
het frame en daardoor extra sterk
voor meer draagkracht.

zijn sterke, veilige en eigentijdse kwaliteitsfietsen
waarmee je zorgeloos op pad gaat.
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Gemiddeld stappen we zo’n 250 keer per jaar op onze trouwe
tweewieler. Naar school, werk of gewoon om te ontspannen.

BATAVUS

Veilig onderweg en veilig weer
thuis met Batavus verlichting

Bij Batavus gaan we
verder dan “gewoon”
goede verlichting

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 weggebruikers. 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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BATAVUS

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

Voordelen van Batavus Private Lease:

Zakelijke een e-bike leasen
voor werkgevers

✓ 	Geen aanschafkosten

Zakelijke mobiliteit verandert snel. Het moet flexibeler en

Onbezorgd fietsen op de allernieuwste

vooral duurzamer. Batavus Lease maakt die verandering

Batavus e-bike zónder hoge aanschafkosten

mogelijk. Met zowel klein- als grootzakelijke oplossingen is
er voor elke organisatie een passende e-bike lease oplossing.

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

(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

Vast maandelijks leasebedrag

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

zonder verrassingen

het eerste gezicht zou verwachten. Zo zijn de kosten van

Even een boodschap halen, naar je werk fietsen
of genieten van het weer tijdens een weekend-

✓ Onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden
✓ 	Fittere werknemers en een positieve bijdrage aan de

✓ 	Overzichtelijk maandbedrag

Batavus Private Lease

De voordelen voor werkgevers

✓ 	Relatief lage kosten in verhouding tot andere vervoersopties

een leasefiets uiteraard lager dan van een auto, maar door

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

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

mooie stap. Voor werknemers kan het bijvoorbeeld

Inbegrepen verzekering tegen schade

werknemers. Ook heb je minder parkeerplaatsen nodig

aantrekkelijk zijn om privé te leasen als je de kilometer-

en diefstal Inclusief onderhoud bij een

waardoor je onderneming een stuk beter bereikbaar is.

vergoeding blijft toekennen of een mobiliteitsbudget inzet.

✓ 	Uitgebreid servicepakket

erkende Batavus dealer

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

✓ 	Pechhulp in de hele EU
Inbegrepen pechhulp in de hele EU
en noodreparaties in het buitenland

overzichtelijk bedrag per maand.

Wil je leasen?

✓ 	Fiets je zakelijk?
Dit levert fiscale voordelen op als je als
ZZP’er of via werkgever een leasefiets regelt

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.
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MAMBO
Stevige, wendbare fiets
voor het hele gezin
De Mambo-serie is de ideale oplossing
als je op zoek bent naar een echte
multifunctionele fiets. Door het supersterke
frame met geïntegreerde achterdrager is dit
de perfecte, betrouwbare en veilige fiets om
kinderen én boodschappen mee te vervoeren.
De Mambo is de perfecte kompaan voor
jonge gezinnen die liever geen tweede
auto willen of alles gewoonweg liever op
de fiets doen.
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MAMBO-SERIE

Extra lage instap
en andere gemakken
De Mambo is een ware allrounder die
van alle gemakken is voorzien. Zo is het
damesmodel voorzien van een extra lage
instap en is er meer ruimte tussen het
stuur en het zadel om zo veilig en comfortabel mogelijk te blijven fietsen, zelfs met
een kinderzitje voorop.
Extra zekerheid dat de fiets niet omvalt?
De Mambo Deluxe staat stevig dankzij de
tweepootstandaard en het stuurslot.
Wel zo handig en veilig.

Perfect alternatief voor de auto
Bagage en kinderen vervoeren is een
fluitje van een cent voor de Mambo. Ideaal
voor jou als je geen tweede auto hebt en
kiest voor een gezonde, milieubewuste
oplossing. Bovendien heeft de Mambo
een bijzonder aantrekkelijke prijs/
kwaliteitsverhouding, want voor een
prijs vanaf € 799,- heb je een volledig
comfortabel geveerde Mambo voor
jarenlang fietsplezier.

Altijd zichtbaar met het slimme
Batavus verlichtingssysteem
Extra stevig door het frame
met geïntegreerde bagagedrager

De Vizi-verlichting is voorzien van een
sensor waardoor de fiets automatisch
‘groot licht’ geeft bij donker weer of in de

De achterdrager van deze pakezel is geïntegreerd in het frame en daardoor extra sterk. Met
ouders van jonge kinderen is rekening gehouden
door de achterdrager alvast af te stemmen op
het gebruik van kinderzitjes.

avond. Zo ben je als fietser optimaal zichtbaar voor anderen én zie je de weg beter,
zonder dat je er zelf aan hoeft te denken.
Doordat de Vizi-verlichting een standlichtfunctie heeft, ben je ook zichtbaar als je
voor het verkeerslicht staat te wachten.
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MAMBO-SERIE
FINEZ-SERIE

MIX &
MATCH

MAMBO

Voorzitje Urban Iki

Krat Basil S MIK

Maak jouw Batavus fiets compleet
met deze bijpassende accessoires
 ekijk de accessoires bij een
B
erkende Batavus dealer in de buurt.

Je vraagt je af waarom niemand hier
eerder aan gedacht heeft, een windscherm met een grijstint. Zo zit het
kindje beschermt tegen het felle licht,
net zoals papa en mama die een
zonnebril op hebben. Het windscherm
is zeer sterk en stootvast en beschermt
tegen wind, zand, steentjes en insecten.

Wil jij je trouwe viervoeter op een
veilige manier vervoeren op je fiets?
Kies dan voor de Basil Buddy hondenfietsmand. Een doordacht ontwerp en
modern design.

Enkele Fietstas Basil Boheme
Mand Basil Denton S
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VERLICHTING VOOR

Batavus Vizi koplamp
met dagrijverlichting

Batavus Vizi koplamp
met dagrijverlichting

VERLICHTING ACHTER

Batavus Vizi achterlicht

Batavus Vizi achterlicht

VERSNELLING

Shimano Nexus
Naafversnelling, 7

Shimano Nexus
Naafversnelling, 7

AANDRIJVING

Ketting

Ketting

REMMEN

Rollerbrakes

Rollerbrakes

VOORVORK

Batavus duoshock,
verende voorvork

Batavus vaste voorvork

ZADELPEN

Verend

Verend

STUURPEN

Met gereedschap verstelbaar

Met gereedschap verstelbaar

Windscherm Urban Iki

Mand Basil Buddy

Luxe mand van rotan voorzien van een deksel met
sluiting, handgrepen en kunstlederen details. De
opbergkoffer kan eenvoudig worden bevestigt met
kabelbinders.

Mambo
modellen

De Urban Iki fietszitjes zijn hip,
betaalbaar, Dutch Design met hoge
kwaliteit uit Japan. Onconventioneel,
minimalistisch, creatief, een beetje
gedurfd, maar bovenal ook functioneel.
Voorzien van zeer solide click&go
montage.

De Basil Crate S is een zwarte stoere
fietskrat met een inhoud van 25 liter.
Je bevestigt de krat op je bagagedrager of op je voordrager.

Hippe handtas die ook als fietstas
gebruikt kan worden, of natuurlijk
andersom. Gemaakt van waterafstotend
polyester en kunstlederen details. De tas
wordt afgesloten met een rits. Voorzien
van een binnenvak, voorvak, canvas
hengsel en schouderriem.

MAMBO DELUXE

STUURVERGRENDELING

MAMBO
Nee

Ja

Eenpootstandaard

Tweepootstandaard

BANDEN

Schwalbe Roadcruiser 42-622

Schwalbe Roadcruiser 47-622

GEWICHT (EXCL. ACCU)

22kg

21,1kg

KLEUR(EN) EN FRAMEMATEN

Zwart Mat:
(D) 48-53-57-61-65
(H) 53-57-61-65-70
Oker Mat:
(D) 48-53-57
Blauw
(D) 48-53-57
Groen Mat:
(H) 53-57-61

Zwart Glans:
(D) 48-53-57
Blauw:
(D) 48-53-57

STANDAARD
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MAMBO DELUXE
MAMBO-SERIE
FINEZ-SERIE

MAMBO

Oker Mat
(D) 48-53-57

Blauw
(D) 48-53-57

Groen Mat
(H) 53-57-61

Gewicht (excl. accu)
Versnelling
Remmen
Aandrijving
Verlichting
Zadelpen
Voorvork
Stuurpen
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22kg
Naafversnelling, 7
Rollerbrakes
Ketting
Batavus Vizi-verlichting
Verend
Verend
Met gereedschap verstelbaar

Blauw
(D) 48-53-57

Zwart Mat
(D) 48-53-57-61-65

Zwart Glans
(D) 48-53-57

Zwart Mat
(H) 53-57-61-65-70

Klik hier voor de
actuele prijzen

Gewicht (excl. accu)
Versnelling
Remmen
Aandrijving
Verlichting
Zadelpen
Voorvork
Stuurpen
Extra

21,1kg
Naafversnelling, 7
Rollerbrakes
Ketting
Batavus Vizi-verlichting
Verend
Vast
Met gereedschap verstelbaar
Stuurslot en tweepootstandaard

Klik hier voor de
actuele prijzen
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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

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgave van Batavus,
onderdeel van Accell Nederland B.V.

batavus.nl
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