
Verhuur VerkoopReparatie Stalling

Bij Rijwielservice 
Weesperplein vindt u altijd 

een fiets die bij u én uw 
portefeuille past. 

Binnen ons assortiment van 
gereviseerde fietsen vindt u 

altijd iets dat bij u past. 

Studenten krijgen bij ons nog 
eens 10% korting op de Select 
fietsen.

Collecties

Over ons Prijslijst

Volg ons:

Spinozastraat 2
1018 EX Amsterdam
Nederland 

Tel: 06 55197443

De fietsen in deze categorie 
zijn gloednieuw vanuit onze 

leverancier.

Rijwielservice Weesperplein VerhuurReparatie Verkoop Stalling Expats Contact

+

Premium

Select

Basic

Studenten

Daar moet u zijn

Wij zijn een rijwielservice, 

gevestigd bij het metrostation 

Weesperplein. Wij bieden van 

allerlei servicen aan rondom en 

aan uw fiets.

Dus bent u op zoek naar een 

goede fiets voor een leuk prijsje? 

Moet uw fiets gerepareerd 

worden? Zoekt u een huurfiets? 

Of zoekt u een plek waar u uw 

fiets kan stallen? 

Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres!

Bekijk onze hele collectie in de catalogus

catalogus
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Hieronder vind u een overzicht van alle prijzen. Bij verdere vragen  kan u altijd contact 
met ons opnemen.

Banden en wielen            Prijs
Binnen-/ buitenband vervangen voor (ex. materiaal)      € 15,00
Binnen-/ buitenband vervangen achter (ex. materiaal)     € 20,00
Binnen-/ buitenband Elektrische fiets vervangen voor (ex. materiaal)  € 30,00
Binnen-/ buitenband Elektrische fiets vervangen achter (ex. materiaal)  € 35,00
   
Spannen en richten wiel           € 20,00
Reparatie / richten wiel (incl. enkele spaken)       € 45,00
Wiel vlechten / spannen incl. spaken        € 75,00
   
Ketting/ Pedalen  
Ketting opleggen en spannen          € 10,00
Ketting vervangen single speed         € 20,00
Ketting en tandwiel vervangen single speed       € 28,00
   
Crankstel vervangen            € 35,00
Pedalen vervangen            € 15,00
Trapas vervangen            € 35,00
   
Versnellingen/ Remmen  
Versnellingskabel monteren / afstellen        € 15,00
Versnellingskabel Nexus monteren / afstellen       € 15,00
   
Remkabel stellen            € 10,00
Remkabel vervangen voor / achter         € 10,00
Remblokken voorkant monteren / afstellen       € 15,00
Remblokken achterkant monteren / afstellen       € 15,00
Remhendels vervangen           € 15,00
Handvatten vervangen           € 8,00
   
Verlichting  
Koplamp vervangen (batterij)          € 10,00
Achterlicht/ Reflector vervangen         € 10,00
   
Sloten  
Vast ringslot ART-2 norm monteren/ vervangen      € 10,00
   
Overig  
Voordrager monteren           € 20,00
Zadel monteren            € 5,00
Standaard monteren            € 7,50
   
Onderhoud  
Onderhoudsbeurt stadsfiets          € 35,00
Fiets reinigen en beschermen          € 35,00
Onderhoudsbeurt elektrische fietsen        € 54,95
Onderhoudsbeurt bakfiets (ex. transport)        € 79,95
Onderhoudsbeurt rollator of rolstoel         € 25,00
Onderhoudsbeurt kinderwagen         € 15,00
   
Uurtarief Fietsenmaker           € 55,00

U kunt ook altijd contact opnemen inzake de problemen met uw fiets. Wij zullen dan 
proberen te schatten wat u eventueel kwijt bent als u het zou willen laten repareren.

Wij streven ernaar om uw fiets dezelfde dag klaar te hebben en we verzorgen kosteloos 
vervangend vervoer zodat u gemakkelijk uw weg kunt vervolgen.

Prijslijst

Lorem ipsum

scrollt mee

Volg ons:

Spinozastraat 2
1018 EX Amsterdam
Nederland 

Tel: 06 55197443

Rijwielservice Weesperplein VerhuurReparatie Verkoop Stalling Expats Contact



Het is bij ons ook mogelijk om je fiets 
te stallen. Wij hebben een bewaakte 
fietsenstalling en als sleutelhouder is 
hij voor u 24 uur per dag geopend. 

Geïnteresseerd?
dan kan u altijd contact met ons 
opnemen 

Stalling

catalogus

scrollt mee

Volg ons:

Spinozastraat 2
1018 EX Amsterdam
Nederland 

Tel: 06 55197443
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Het is bij ons mogelijk om een fiets te 
huren. We hebben voor iedereen een 
geschikte fiets. Bent u benieuwd welke 
fietsen er nog beschikbaar zijn? dan 
kan u altijd even bij ons binnenlopen.

Kosten:
per dag: 5 euro
per week: 10 euro
per maand: 15 euro

Deze kosten zijn exclusief borg.
De hoogte van de borg is afhankelijk 
van de soort fiets die u huurt.

Verhuur

catalogus
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Ook verkopen wij fietsen. We hebben fietsen in verschillende 
categorieen zoals hieronder is aangegeven.

Basic
Vanaf 80,-
Bij Rijwielservice Weesperplein vindt u altijd een fiets die bij u én 
uw portefeuille past. De fietsen in deze categorie worden rijklaar 
geleverd. Ook worden de fietsen samen met u nagelopen en 
worden er naar uw wens aanpassingen gedaan.

Premium
vanaf 250,-
De fietsen in deze categorie zijn gloednieuw vanuit onze 
leverancier. Met deze fietsen kunt u gelijk de weg op. Er is keuze 
uit verschillende type’s. Deze zijn allemaal terug te vinden in onze 
catalogus.

Select
Categorie B
Vanaf 135,-
Binnen ons assortiment van gereviseerde fietsen vindt u altijd iets 
dat bij u past. De fietsen zijn volledig nagekeken en voorzien van 
verlichting en nieuwe onderdelen waar nodig zodat u veilig de 
weg op kunt.

bekijk alle fietsen in onze catalogus

Verkoop
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