Checklist Veilig Verkeer Nederland Fietscheck
Checkpunt
1

Stuur
Bel
Handvatten

2

Rem(men)
Remblokjes
(indien van toepassing)

3

Voorband
Achterband
Spaken

4

Trappers
Zadel (vast)
Zadelhoogte
Ketting

5

Achterreflector
Reflector aan de wielen
Reflectoren aan de trappers

6

Voorlicht 1
Achterlicht 2
Dynamo (indien van toepassing)
Bedrading (indien van toepassing)

7

Witte voorreflector 3

Goedwerkend/in orde

1

De reflectie in de wielen moet een aangesloten cirkel vormen die de omtrek van het wiel volgt.
Een aantal losse reflectoren is wettelijk niet toegestaan

2

Verlichting is verplicht bij slecht zicht en tussen zonsondergang en –opgang.

3

Niet wettelijk verplicht, maar vergroot de zichtbaarheid en is dus veiliger

Handleiding
Het stuur zit goed vast
De bel is goed te horen
De handvatten zitten goed aan het stuur

1

De remmen (handremmen, terugtraprem) werken goed
De remblokjes zijn niet versleten

2

De banden zijn heel en hebben voldoende profiel
De spaken in de wielen zitten goed vast

3

De trappers zijn voldoende stroef
Het zadel zit goed vast
De zadel staat op de juiste hoogt (met beide voeten de grond kunnen raken)
De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak

4

Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets
Beide wielen hebben witte of gele reflectie, die een aaneengesloten cirkel vormen
(regeling Toelatingseisen, voertuigonderdelen, paragraaf 3.2)
In beide trappers zitten twee gele reflectoren

5

Het voorlicht werkt goed en zit aan de fiets vast, straalt recht naar voren wit of geel licht en
knippert niet. Ook al mogen losse lampjes op het lichaam ook, Veilig Verkeer Nederland vindt
dat een veilige fiets, verlichting aan de fiets vast moet hebben zitten, op het stuur of tussen het
stuur en voorwiel in. Het achterlicht werkt goed en zit aan de fiets vast, straalt recht naar achteren, rood licht en knippert niet. Ook al mogen losse lampjes op het lichaam ook, Veilig Verkeer
Nederland vindt dat een veilige fiets, verlichting aan de fiets vast moet hebben zitten, tussen
het zadel en het achterspatbord in of op het achterspatbord.
De dynamo werkt goed, ook bij nat weer (indien van toepassing)
De bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame (indien van toepassing)

Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp
Als de fiets aan alle punten voldoet, dan is de fiets “VVN-OK”.
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