


WIL JE GRAAG ONZE  
FIETSMODELLEN UITTESTEN?

Kom dan naar één van onze demodagen  
of maak snel een afspraak om een ritje  

te komen maken met jouw favoriet model, 
en krijg extra uitleg over de fiets alsook  
onze unieke service/onderhoud aan huis.

Voor onze demodagen of service centers, 
check www.belgocycle.be 

Voor verdere vragen over onze fietsen of onze 
service, bel naar 080/02 69 83  

of mail naar service@belgocycle.be

Ontdek het kinderzitje van Thule - Yepp Next Maxxi bij onze accessoires op p. 15



Het Belgocycle team maakt kwalitatief hoogwaardige fietsen met oog op maximaal comfort en dit in een hedendaags  
design. Bovendien garandeert Belgocycle voor alle fietsen een unieke service door gespecialiseerde Bizbike techniekers 
die herstellingen en onderhoud uitvoeren aan huis.

Met onze krachtige fietsen worden de fietstochten naar het werk, naar school of naar de winkel een fluitje van een cent. Heuvels 
op het platteland of iets langere afstanden in de stad? Je overbrugt ze met onze fietsen zonder moeite! En draagt bij tot een 
gezonde leefomgeving.

COMFORT // SERVICE AAN HUIS // DESIGN // BELGISCH

Inclusief Premium Delivery.

Gratis en fietsklaar aan huis  

geleverd, met professionele 

uitleg

EN-gekeurd 

TÜV Rheinland

Problemen?  

Eén telefoontje en de onder-

houdsservice komt aan huis

Belgocycle – the Belgian cycling Brand– overtuigt en inspireert  
dagelijks mensen om te kiezen voor de elektrische fiets. 

Niet tevreden – geld terug!  

2 weken retourrecht

Levenslange garantie op het  

kader, 7 jaar garantie op de  

fiets en 2 jaar garantie op  

alle elektrische onderdelen  

en de batterij



SERVICEGARANTIE VAN BIZBIKE

//ONZE BELGOCYCLE FIETSEN WORDEN IN BELGIË ONTWORPEN  
EN GEASSEMBLEERD DOOR ONZE SERVICEPARTNER BIZBIKE. 

De elektrische fietsen worden na betaling binnen de 4 weken aan huis geleverd, onder voorbehoud van eventuele vertragingen buiten 
onze wil om. Bizbike contacteert onze klanten na de betaling en spreekt een gepaste leverdatum af. De fiets wordt rijklaar aan huis 
geleverd en voorzien van een handleiding en de garantie.

//BELGOCYCLE KIEST VOOR  
PREMIUM DELIVERY AAN HUIS.

Belgocycle hecht veel belang aan een verzorgde thuislevering, daarom kiest  
Belgocycle samen met Bizbike voor een Premium Delivery naar haar klanten toe.

Wat houdt Premium Delivery in?

      Maximaal 30 minuten aanwezig bij de klant

      Fiets wordt uit de doos gehaald

      Zadel en stuur worden op maat afgesteld

      Pedalen worden correct gemonteerd 

      Uitgebreide professionele uitleg betreft oa de werking van de display en batterij

      Mogelijkheid voor een testrit om te bepalen of alles goed is afgesteld

//PECH?! HERSTELLING/ 
ONDERHOUD AAN HUIS

Herstellingen en onderhoud gebeuren door onze 
servicepartner Bizbike. Zij hebben een ervaren 
team van technici die aan huis herstellingen en 
onderhoud uitvoeren, op een moment dat voor jou 
het beste past.  
 
Eén nazicht kost € 49, dit is inclusief 30 min werk 
en de verplaatsingskosten.



SERVICEGARANTIE VAN BIZBIKE

Advertentie Beobank

//GEZONDER 
 
Je komt fitter aan op het werk dan je niet fietsende collega’s. Door de elektrische onder-
steuning ben je ook niet bezweet. Afstanden tot 40, 50km kunnen zelfs zonder problemen 
worden afgelegd zonder je afgepeigerd te voelen. Ook voor korte afstanden ideaal en zonder 
schadelijke uitstoot!
 
//GEEN FILELEED 
 
De stress van in de file te staan vermijd je door te fietsen.
Dit bespaart al snel enkele uren per maand en je hoofd is ook veel frisser na zo’n fietstocht?
 
//FISCAAL INTERESSANT
 
Woon- werkverkeer met de fiets geniet van een voordelig fiscaal regime. Ook de  
fietsvergoeding via de werkgever zorgt ervoor dat je na voldoende kilometers je  
fiets ook terugverdient.

//MILIEUVRIENDELIJK
 
Het grootste gedeelte van de werknemers legt dagelijks een woon-werk afstand  
af van 5 tot 50 km.Deze afstand is in normale omstandigheden en bij normaal weer  
gemakkelijk af te leggen met een elektrische fiets. 

Je komt fitter aan op het werk, hebt geen filestress en je helpt de natuur ook  
een handje door geen CO2 uit te stoten.

DE VOORDELEN VAN EEN E-BIKE



BELGOCYCLE FUN
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro 
+ Premium Delivery
 
Met de Belgocycle FUN rijd je comfortabel en ideaal voor  
kleine afstanden. Perfect voor dagdagelijks gebruik.  
 
Deze elektrische fiets met middenmotor en een high capacity  
batterij, heeft een uiterst scherp prijs-kwaliteitverhouding.  
Moeiteloos over hellingen en in winderig weer!  
Voor veel en lang fietsplezier!

Elektrische Bafang 8 fun middenmotor

Slimme batterij met 468 Wh capaciteit & BMS 

Licht T7 aluminium frame 

Shimano Tourney 7 versnellingen

CST banden voorzien van anti leklaag  

Max. actieradius van 120 km—
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€ 1.699



BELGOCYCLE TRAVELLER
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro 
+ 1 gratis fietstas Belgocycle twv 66,99 euro 
+ Premium Delivery
 
De Belgocycle TRAVELLER is de perfecte elektrische vrijetijdsfiets voor de stad of voor 
het platteland. Alle onderdelen zijn gericht op het bieden van een buitengewone 
rijervaring. Het licht aluminium frame met ingebouwde batterij zorgt voor een stabiel 
en comfortabel rijgevoel. De fiets is uitgerust met een Bafang middenmotor in com-
binatie met een 504 Wh batterij. Per laadbeurt kan je met de Belgocycle Traveller tot 
150km ontspannen fietsen. 

Elektrische Bafang Modest 36V/250W middenmotor 

Slimme batterij met 504 Wh capaciteit 

Licht T7 aluminium frame 

Shimano Tourney 7 versnellingen

CST banden voorzien van anti leklaag  

Max. actieradius van 150 km per laadbeurt—
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€ 2.299



BELGOCYCLE MAX
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro 
+ 1 gratis fietstas Belgocycle twv 66,99 euro
+ Premium Delivery 
 
Zoek je net dat beetje meer, dan is de Belgocycle MAX met extra hoogwaardige 
onderdelen iets voor jou. Het comfortabele frame met lage instap in combinatie met 
de krachtige Bafang Max drive middenmotor zorgt voor een premium rijervaring. De 
Shimano Nexus met 8 versnellingen en toevoeging van een schakelsensor zorgt ervoor 
dat je altijd in een geschikte cadans fietst. Kortom een topkwaliteitsfiets  
voor intensief gebruik! 

Elektrische Bafang Modest 36V/250W middenmotor 

Slimme batterij met 522 Wh capaciteit & BMS

Licht aluminium forged frame, geen lasnaden!

Shimano Nexus 8 versnellingen

CST banden voorzien van anti leklaag  

Magura HS11 hydraulische V-brakes

AXA defender slot (ART-keurmerk)

Max. actieradius tot 150 km—
 K

e
y
 F

e
a
tu

re
s

€ 2.799



BELGOCYCLE HYBRID

Elektrische Bafang achtermotor

Slimme batterij 417,6Wh capaciteit & BMS 

Licht T7 alimunium frame 

Shimano  ALTUS 8 versnellingen 

Schwalbe ENERGIZER PLUS   

Shimano schijfremmen

Max. actieradius van 80 km per laadbeurt—
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+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro  
+ gratis Belgocycle rugzak

+ Premium Delivery
 
De Belgocycle HYBRID maakt je dagelijkse verplaatsingen  
makkelijker. Het sportieve unisex model kan op elk terrein  
worden ingezet. Door de afneembare voor –en bagagedrager  
kan je de fiets transformeren van stadsfiets tot fitnessbike. 
De ideale elektrische fiets voor het hele gezin! 

€ 2.199  



BELGOCYCLE ENERGY
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro 
+ 1 gratis fietshelm Abus twv 94,99 euro  
   en fietsslot RLC Defender twv 19,99 euro
+ Premium Delivery
 
De Belgocycle ENERGY is een sportieve speed pedelec ontworpen voor de fietser 
die houdt van snelheid, stijl en stabiliteit. De Bafang achtermotor ondersteunt 
tot 45km/h, verder is de fiets tot in het detail afgewerkt. De fiets is uitgerust met 
Shimano versnellingen, brede Continental banden en hydraulische Mahura remmen. De 
Belgocycle ENERGY is dus de ideale keuze voor om je dagelijks snel  
naar het werk te verplaatsen. 

€ 4.399

Elektrische Bafang Modest 48V/500W achtermotor 

Slimme batterij met 460,8Wh capaciteit & BMS

Sportief licht aluminium frame, geen lasnaden!

Shimano Deore XT 9 versnellingen

Magura MT4 remmen  

Max. actieradius van 100 km per laadbeurt—
 K

e
y
 F

e
a
tu

re
s

SPEED PEDELEC



Elektrische Bafang 8 fun achtermotor

Slimme batterij met 468 Wh capaciteit & BMS 

Frame uit staal met 150kg draagkracht 

Shimano Tourney 7 versnellingen

Rollerbrakes vooraan, v-brakes achteraan & handrem   

Veiligheid: antikantelsysteem, kantelstoppers &  
veiligheidsgordel

Max. actieradius van 50 km per laadbeurt—
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BELGOCYCLE CARGO
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro  
+ incl regenhuif
+ Premium Delivery

Kinderen van school halen in de stad, boodschappen doen ...
Met deze elektrische Belgocycle Bakfiets CARGO doe je het extra  
makkelijk én snel. 

€ 2.499  



+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro 
+ Premium Delivery
 
De Belgocycle URBAN is een compacte, niet plooibare fiets  
die uitstekende prestaties levert voor de beste rijervaring  
in de stad. Deze fiets is ontworpen voor de actieve fietser  
die zich op elk terrein snel wil verplaatsen. 

BELGOCYCLE URBAN

Elektrische Bafang 8 fun achtermotor

Slimme batterij 374,4Wh capaciteit & BMS 

Licht T7 aluminium frame

Shimano Tourney 7 versnelling 

CST banden voorzien van anti leklaag 

Tektro V-brakes

Max. actieradius van 75 km per laadbeurt—
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€ 1.799  



Elektrische Bafang 8 fun voormotor

Slimme batterij met 468 Wh capaciteit & BMS 

Licht T7 alimunium frame 

Shimano Tourney 7 versnellingen 

CST banden voorzien van anti leklaag

Eenvoudig opbergen & transporteren

Dubbel beveiligd plooislot

Max. actieradius van 120 km per laadbeurt—
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BELGOCYCLE COMPACT 
+ 1 gratis onderhoud twv 49 euro
+ Premium Delivery
 
Ga sneller en verder met je elektrische fiets!
Handig en snel plooibaar. Eenvoudig in de wagen te vervoeren  
of op de trein. De Belgocycle COMPACT - de oplossing voor wie een  
compacte elektrische fiets wil en snel door het verkeer wil.

€ 1.799



ABUS HELM
Beschermende helm

Kleur: zwart – grijs – wit  
Maten: M (340g / hoofdomtrek 52 cm)  
           L (380g / hoofdomtrek 56 cm) 
Fietshelm met matte afwerking, ideaal  
voor in de stad of woon-werkverkeer,  
kortom voor dagelijks gebruik. Voorzien  
van tal van extra features waaronder 
hoog-geplaatst LED achterlicht en in helm 
geïntegreerde regenkap…  
Geschikt voor volwassenen en jeugd.

BELGOCYCLE AFNEEMBARE 
DUBBELE FIETSTAS
Handige rugzak voor  
aan de fiets

Kleur: zwart met rode afwerking
Sportieve fietstas gemaakt van waterafsto-
tend polyester met snelsluiting. Eenvoudig en 
snel afneembaar door middel van draaisluitin-
gen. Handig voor dagelijks gebruik en bood-
schappen. Iedere zak is voorzien van 1 groot 
hoofdvak en 4 extra ritsvakken. Reflecterende 
detail op iedere tas.

AXA RLC 100
Fietsslot 

Kleur: zwart
De AXA RLC 100 wordt gebruikt in combina-
tie met een AXA Defender, Solid Plus of Fusion 
ringslot voor maximale beveiliging van jouw 
fiets. De RLC 100 heeft een gehard stalen 10 
mm dikke plug in pin. De RLC 100 zekert jouw 
fiets aan een vast object, zoals een lantaarn-
paal of hek.

€ 66,99€ 19,99€ 94,99

MOET JE VERPLICHT EEN 
HELM DRAGEN OP JE FIETS?

Voor de Belgocycle fietsen die gelimiteerd zijn tot 25 km/u is dit zeker niet wettelijk 
verplicht maar voor jouw extra veiligheid mag dit. Het dragen van een fietshelm op onze 
Belgocycle ENERGY (speed pedelec – gelimiteerd tot 45 km/u) is dit natuurlijk verplicht.



THULE 
YEPP NEXT MAXI
Fietszitje

THULE EASYFOLD XT 2
Fietsendrager voor op de trekhaak

Kleur: Chocolate Brown
Met de lichtgewicht Thule Yepp Nexxt fiets-
zitjes kunnen jij en jouw kind elke dag samen 
van fietstochtjes genieten, veilig, gemakke-
lijk en in stijl. Het unieke ontwerp is geïnspi-
reerd op de moderne fietshelmen. Dat heeft 
geleid tot lichtgewicht en comfortabele zitjes 
met een stijlvol, sportief uiterlijk. Gemakke-
lijk te monteren.

Kleur: Zwart met metaallook 
De Thule EasyFold XT is alles wat u wilt in een fietsendrager voor op de trekhaak.  
Hij draagt jouw fietsen veilig naar elke bestemming, maar opgevouwen is hij niet  
groter dan een normale koffer die h-gemakkelijk op te bergen is in jouw auto of thuis. 

Met de Thule EasyFold XT is het nog nooit zo eenvoudig geweest om de drager aan 
jouw auto te bevestigen en jouw fietsen te laden. De montage aan de trekhaak vereist 
minimale inspanning dankzij de innovatieve koppeling, en de drager aan de auto be-
vestigen is een fluitje van een cent. 

Op deze fietsendrager kunnen 2 fietsen vervoerd worden. Of het nu gaat om een lichte 
racefiets of een mountainbike, e-bike of zelfs een fatbike. De afneembare framehouders 
kunnen uitzonderlijk worden aangepast aan verschillende types fietsen, en klikken 
zodra de optimale grip is bereikt, zodat ook kwetsbare fietsen niet beschadigd worden.

€ 139,95 € 719,00



7
VRAGEN AAN  
BELGOCYCLE

1. IS ELEKTRISCH FIETSEN VEILIG?

De fiets is ontworpen om jou een veilige en stabiele fietsrit te bezorgen. De fiets is dan ook uitgerust 
met een motor die jou elektronische ondersteuning geeft tot 25 km per uur. Hierdoor kan je ontspannen 
fietsen tegen de wind of over een helling.

Werking van de motor: 
In de motor zijn er sensoren verwerkt die ofwel de rotatie of kracht registreren van de pedalen. Aan de hand 
van de rotatie en kracht zal de motor elektronische ondersteuning geven. Van zodra je stopt met trappen valt 
de ondersteuning ook weg. Daarnaast slaat de motor ook af wanneer de begrensde snelheid van 25km per uur 
is behaald. Sneller dan 25km per uur fietsen met elektrische ondersteuning is dus niet mogelijk.

2. NEEM IK NU BEST EEN VOOR – MIDDEN OF ACHTERMOTOR? WAT IS HET VERSCHIL?
 
Wat de motor betreft is er een merkbaar verschil in rijgevoel naargelang de plaats van de motor. 

Voor-en nadelen per type motor:
De voormotor 
De voormotor is een kleine, compacte motor die in het voorwiel wordt verwerkt. Door de vooraandrijving heeft dit voor de fietser het gevoel alsof je vooruit 
wordt getrokken. Een voorwielmotor is dus sportief, krachtig en vinnig. Een voordeel aan de voormotor is het feit dat die onderhoudsvriendelijk, efficiënt en 
krachtig is. Dit type motor is dan ook geschikt voor de sportieve en snelle fietser. 

De middenmotor
De middenmotor is een motor die aan de trapas wordt gemonteerd of die in de trapas wordt verwerkt. Door de verdeling van de kracht op de ketting voelt 
het alsof je op een normale niet-elektrische fiets rijdt. Ook heeft een fiets met middenmotor een lager zwaartepunt wat bijdraagt aan de stabiliteit van de 
fiets. In de elektrische fietsenmarkt is de fiets met middenmotor op vandaag het meest populair. 

De achtermotor
De achtermotor is een motor die wordt gemonteerd in het achterwiel. Het rijgevoel wordt omgeschreven als “het zetje in de rug”. Fietsen met de achteraan-
drijving geeft de fietser een aangenaam en stabiel rijgevoel. Een nadeel van de achtermotor is het feit dat dit de combinatie met een naafversnelling niet 
mogelijk maakt.



3. MOET JE VERPLICHT EEN HELM 
DRAGEN OP EEN ELEKTRISCHE FIETS?

Voor extra beveiliging mag dit maar dit is zeker niet wettelijk  
verplicht. Dit omdat de snelheid van de Belgocycle fietsen  
gelimiteerd is tot 25km/u, met uitzondering van de Belgocycle 
ENERGY. Het dragen van een fietshelm is verplicht op de Belgocycle 
ENERGY, deze is gelimiteerd tot 45km/u.

4. BEN IK VERPLICHT OM DE FIETS 
IN TE SCHRIJVEN OF OM EEN EXTRA 
VERZEKERING AF TE SLUITEN?
 
Je kan zelf beslissen om je te verzekeren tegen diefstal of schade 
bij jouw verzekeringsmakelaar. Verder ben je niet verplicht om de 
fiets in te schrijven of om jouw aansprakelijkheid te verzekeren. 
Dit omdat de snelheid van de Belgocycle fietsen gelimiteerd is tot 
25km/u. Een verzekering afsluiten kan aan de hand van de toege-
voegde leveringsbon bij de fiets.

5. HOE MOET IK MIJN FIETS ONDERHOUDEN?

Enkele basistips van onze hoofdtechnieker:

• Bandenspanning voor en na elke rit controleren. Aanbevolen spanning = 4 bar

• Ketting smeren

• Batterij niet verwaarlozen: om de 2/3 maand opladen en niet in de vrieskou bewaren.   
   (zie ook “Hoe de levensduur van een batterij verlengen?”)

• Fiets controleren op loszittende onderdelen

• Fiets proper houden (bij het reinigen van de fiets overloop je automatisch ieder onderdeel van de fiets)

6. HOE DE LEVENSDUUR VAN EEN BATTERIJ 
VERLENGEN?

Enkele basistips van onze hoofdtechnieker: 

• Laad jouw batterij de eerste keer volledig op. Daarna kan je fietsen tot de batterij 
   bijna of volledig leeg is. Een lithium-ion batterij werkt het best wanneer die vaak 
   wordt gebruikt. Op die manier zal de batterij de maximale capaciteit bljiven behouden.
• Heb je de batterij recent nog opgeladen? Als je de afgelopen 2 maanden de batterij 
   niet meer hebt opgeladen, dan wordt het tijd om dit opnieuw te doen. Het opladen 
   van de batterij zorgt voor een langere levensduur van de batterij, voor betere  
   prestaties en voorkomt beschadigingen.
• De 36V 13Ah Li-ion batterij wordt in 7-8 uur volledig opgeladen.
• Ook is het belangrijk te weten dat de prestatie van de batterij sterk afhangt van de 
   temperatuur. Het is niet ondenkbeeldig dat een accu bij negatieve temperaturen tot 
   40 % minder goed gaat presteren en daarom is het aangewezen de accu bij een  
   temperatuur van ca. 10°C te bewaren en op te laden. Bewaar de batterij op een koele  
   en droge plaats met voldoende ventilatie. Vermijd direct contact met zonlicht.

7. HEB IK RECHT OP RETOUR OF 
OMRUILING ALS IK NIET TEVREDEN 
BEN?

Wanneer je andere verwachtingen had van de fiets, moet je Biz-
bike binnen de 14 dagen na levering verwittigen. Dit kan op het 
nummer het nummer 080/02 69 83 of service@belgocycle.be. 

Hierna wordt jouw fiets opgehaald en nagekeken.  
Na goedkeuring van de technieker wordt het geld volledig  
teruggestort op jouw rekening.



Elektrisch fietsen is een hele andere rijervaring. Vanaf nu 
fiets ik alle dagen naar mijn werk. Na 42 jaar met de auto te 
hebben gereden, ben ik nu verslaafd aan mijn fiets. Een dag 
niet gefietst met mijn Belgocycle is een dag niet geleefd!

JENNY FOLLA

Mijn Belgocycle fiets is een echte meerwaarde, met een fietskar 
eraan kan ik regelmatig naar mijn volkstuintje fietsen ,en goed gela-
den terug naar huis met wat extra ondersteuning ,een plezier om te 
fietsen. Ik zou mijn fiets niet meer willen missen!

JENNY BAUWENS

Super fietsen, perfecte naservice. Nu al meer dan 1.000 km op de 
teller en bolt als nieuw. Doe zo verder!

MARCELLA NACHTERGAELE

Onze elektrische fiets brengt ons naar de leukste terrasje en bij problemen  
krijgen we snelle interventie met uitstekende service om weer verder te  
fietsen. Zalig gewoon!

MARIJKE ARNAUTS

Ik heb mijn elektrische vouwfiets, van 06/06/2017 nu reeds 1.965 km gedaan.
Heel tevreden, één keer per telefoon iets gevraagd en goede uitleg gekregen. Geen  
service moeten tussenkomen. Ik besef dat de kwaliteit goed is! Hoop nog heel veel 
aangename fietstochten te maken zelfs van meer dan 90 km in één dag. Klein maar 
dapper! Echt gemakkelijk op te plooien en past perfect in de koffer van de auto, ideaal!

MARC VERHELST

Deel jullie Belgocycle-ervaringen  
met ons en like onze facebookpagina! 

Ontdek onze blog op belgocycle.be en  
ontdek onze handige tips & fietsroutes!



BEKIJK ONS YOUTUBE KANAAL
VOOR SPECIALE EXTRA’S EN HANDIGE TIPS!



* Ondanks alle aan de samenstelling van deze folder bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade,  
die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die op deze folder zou kunnen voorkomen. Alle informatie is onder voorbehoud van druk -, zet -, prijs – en programmeerfouten.  

Specifiek voor kleuren geldt nog dat wij niet kunnen garanderen dat de kleuren exact de kleuren van onze producten weergeven.  
Diverse druk- en andere factoren kunnen een visuele afwijking veroorzaken.

Bestel jouw fiets op 

www.belgocycle.be

Ontdek alle info over onze fietsmodellen en service  
op belgocycle.be of bel naar 080/02 69 83 

(maandag tot donderdag van 9u tot 17u en vrijdag van 9u tot 15u)


