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BATAVUS FANS AAN HET WOORD

Adriaan

Shannon

Als Nederlanders weten we als geen ander hoe fijn fietsen
kan zijn. Lekker toeren, naar je werk, of dat ‘gewone’ ritje
door de stad. Fietsen hoort bij ons en geeft ons een bijzonder
gevoel. Dat kunnen we in mooie reclamecampagnes gaan
vertellen, maar liever laten we onze fans zelf aan het
woord. Waarom kiezen zij voor Batavus en wat doen ze
eigenlijk met hun fiets? Die antwoorden zijn te lezen in dit
magazine. Wout, Tara, Adriaan, Shannon, Mark en Fiene,
zijn geen modellen, maar stuk voor stuk Batavus fietsers die
gehoor gaven aan onze ‘iedereen een Batavus’ oproep.
We volgden hen in hun dagelijkse rit en zijn heel wat te
weten gekomen. We leren ze in dit magazine kennen en
lezen over hoe die ‘gewone’ fiets deel uitmaakt van hun
dagelijks leven.
Het zijn deze verhalen die ons inspireren. Om het fietsen
nog leuker en gemakkelijker te maken. De fiets te laten
doen wat jij van hem vraagt. Iedere dag opnieuw. Dat is
onze uitdaging. Zodat er altijd een fiets is die bij je past.
Wie je ook bent en waarheen je ook gaat. Zodat er ook
voor jou een ideale Batavus is!

Simone

Annemiek
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DAAROM
IEDEREEN
EEN
BATAVUS
LEKKER VERTROUWD
Nederland is het fietsland bij uitstek! Met een
mooie fietscultuur en de fiets als ons belangrijkste
vervoersmiddel. Stiekem zijn we er best trots op dat
Batavus daar haar steentje aan bij mag dragen. En dat
al sinds 1904! Dat we het al zo lang volhouden komt
doordat we met onze tijd meegaan, zonder concessies
te doen op onze kwaliteit.
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Om die kwaliteit hoog te houden, gebruiken we de
beste materialen, gaan we kritisch om met energie en
toetsen we de grondstoffen op milieuvriendelijkheid en
duurzaamheid. Zo maken we sterke fietsen die lang
meegaan en tegen een stootje kunnen. Fietsen waar je
op kunt vertrouwen. En dat fietst net even lekkerder naar
je werk, voelt net even prettiger met je spruit achterop
en maakt die mooie toertocht net even ontspannender.
Fiets Fan

WIL JE HET LIEFST LEKKER LICHT TOEREN
ZODAT JE MAKKELIJK JE FAVORIETE
FIETSTOCHTEN MAAKT? OF JUIST
MAKKELIJK JE BOODSCHAPPEN DOEN,
OF JE KINDEREN NAAR SCHOOL BRENGEN?
WIL JE ONTSPANNEN MET JE VRIENDEN
DOOR DE STAD RIJDEN? OF RACE JE
LIEVER OVER HET FIETSPAD OM ZO SNEL
MOGELIJK OP JE WERK TE ZIJN. WELK
TYPE FIETSER JIJ OOK BENT, JOUW
WENSEN EN BEHOEFTEN STAAN BIJ ONS
VOOROP. WE ZIJN BENIEUWD NAAR HOE
JOUW LEVEN ERUIT ZIET, NAAR WAT
JIJ VAN ONS NODIG HEBT. NU ÉN LATER.
DAAROM WILLEN WE JE LEREN KENNEN
EN BEGRIJPEN. ZODAT WE MET JE MEE
KUNNEN GROEIEN EN ALTIJD EEN BATAVUS
TE MAKEN DIE BIJ JOU PAST.
Onze dealers laten je graag onze fietsen zien en helpen
je met passend advies en/of een proefrit. Maar je kan
zelf ook vrij eenvoudig een keuze maken met onze fietswijzer.
Kijk daarvoor snel op pagina 10 of op batavus.nl
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ONZE TROTS
Ken je dat gevoel, wanneer je ergens je best voor hebt gedaan en iemand anders dat opmerkt? Dat gevoel van trots wanneer je zoon of dochter, neefje of
nichtje nog nadruppelend van het zwembadwater zijn of haar diploma laat zien. Feest! Bij Batavus kennen we dat gevoel ook. Met een grote glimlach kijken
we naar de prijzen, erkenningen en awards die onze fietsen tot nu toe in de wacht hebben gesleept. Het maakt ons nog enthousiaster om te blijven werken
aan fijne, betrouwbare fietsen. Zodat er altijd voor iedereen een Batavus is.

QUIP
TESTWINNAAR
STADSFIETSEN 2017

“Op de fiets ben je
meer in contact
met de wereld
				 om je heen.”

CNCTD. E-GO®
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BRYTE
SPECIAL
AWARD

MONACO E-GO®

Wil je meer informatie over deze fietsen? Kijk dan op batavus.nl

Wat is jouw
ideale e-bike?

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

HOE GA JE JE
E-BIKE GEBRUIKEN?

HOEVEEL KM
ONDERSTEUNING
WIL JE HEBBEN?

PLAATS VAN
DE ACCU?

PLAATS VAN
DE MOTOR

60-100 KM

ONDER ACHTERDRAGER

VOORWIEL

MIDDEN

IN DE STAD

JOUW BESTE E-BIKE
X-POSURE E-GO® DELUXE

300/400 Wh

WAYZ E-GO®COMFORT

300/400 Wh

WAYZ E-GO® DELUXE

300/400 Wh

WAYZ E-GO ACTIVE

300 Wh

WAYZ E-GO ACTIVE

400 Wh

BRYTE E-GO®

400/500 Wh

ZONAR E-GO®

400 Wh

WAYZ E-GO® DELUXE

500 Wh

FUZE E-GO® ACTIVE PLUS

400 Wh

FUZE E-GO® EXCLUSIVE

300/400 Wh

WAYZ E-GO® ACTIVE PLUS

400/500 Wh

BRYTE E-GO

400/500 Wh

®

®

100 KM PLUS

ONDER ACHTERDRAGER

MIDDEN

OP FRAME

MIDDEN

VOORWIEL
60-100 KM

ONDER ACHTERDRAGER

MIDDEN
ACHTERWIEL

RECREATIEF
100 KM PLUS

ONDER ACHTERDRAGER

MIDDEN
ACHTERWIEL

OP FRAME

MIDDEN

ONDER ACHTERDRAGER

ACHTERWIEL

®

FUZE E-GO® EXCLUSIVE

500/600 Wh

ZONAR E-GO®

400 Wh

FUZE E-GO® EXCLUSIVE

500/600 Wh
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HEUVELACHTIG GEBIED

K

om maar op met die heuvels en
tegenwind! Want kies je voor
een e-bike, dan stap je met
een grote glimlach op je fiets.
Of het nu gaat om lange tochten door de
natuur of een snel ritje naar het centrum
van de stad, niets houdt jou nog tegen
met dat extra steuntje in de rug.
Weten welke elektrische fiets het beste bij je
past? Het schema hiernaast leidt je eenvoudig
naar jouw perfecte model. En dan? Op naar je
Batavus-dealer, of Experience Center De Fietser in
Ede... testen maar! Wil je alvast wat uitgebreider
informatie over de verschillende mogelijkheden?
Ga dan naar batavus.nl.

100 KM PLUS

WIL JE STIL?

LIEVER WAT SPORTIEVER?

E-bike
technieken
OF HET NU VOOR EEN SNELLE BOODSCHAP IS OF OM EEN MOOIE
TOCHT TE MAKEN IN HET WEEKEND; JIJ PAKT DE FIETS, WANT HET
IS FIJN OM IN BEWEGING TE ZIJN. TOCH ZOU EEN STEUNTJE IN DE
RUG WEL FIJN ZIJN. EVEN SNEL DE KLEINE NAAR OMA BRENGEN
OP WEG NAAR JE WERK OF NET ALS VROEGER ONTSPANNEN
GENIETEN VAN DAT KRONKELENDE FIETSPAD DOOR DE DUINEN.
DAAROM KIES JIJ VOOR EEN ELEKTRISCHE FIETS.
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Welke elektrische fiets het beste bij je past, hangt voor een belangrijk deel af van het systeem en de plek
van de motor. Een fiets met een voorwielmotor is betaalbaar en eenvoudig in gebruik. Dat is ideaal voor
korte ritjes in de stad. Fietsen met een middenmotor geven je extra kracht en fietsen met de motor in het
achterwiel geven het meest natuurlijke rijgevoel en zijn bovendien geluidsarm.

Een fiets met ION® technologie geeft een
comfortabele ondersteuning in vijf standen.
De ION® motor is geluidsarm en geeft een uniek
en natuurlijk gevoel. Bij een ION® -fiets kun je zelf
kiezen hoe groot de accucapaciteit moet zijn.

De middenmotor van Yamaha is krachtig en
sportief én een van de sterkste middenmotoren op
de markt. De bediening van de motor zit makkelijk
binnen je handbereik op het stuur en de display is
duidelijk afleesbaar. Zo kom jij waar en wanneer
je maar wilt met gemak vooruit.

Bij een fiets met een Bosch middenmotor kun je
kiezen voor verschillende motoren met net iets
meer- of minder kracht. De ondersteuning heeft
vier verschillende standen. Zo heb je met Bosch
een ruime keuze.

Wil jij graag een eenvoudig, betrouwbaar
systeem op je elektrische fiets én niet te veel
betalen? Dan is een fiets met een E-motion motor
in het voorwiel iets voor jou. Er zijn verschillende
type motoren en ook de juiste accucapaciteit
kies je zelf.

LEKKER VEELZIJDIG?

Wil je meer informatie over de verschillende systemen en/of ontdekken welke
elektrische fiets het beste bij je past? Onze dealers helpen je graag, maar je
kunt ook terecht op batavus.nl en pagina 10 voor de fietskiezer.

ZONDER POESPAS?
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Klaar voor
iedere rit!

E

ven met de fiets een boodschap doen of een kopje
koffie bij je moeder. Samen met vrienden op de
fiets naar de schouwburg of op zaterdag naar het
voetbalveld voor de wedstrijd van je kleinzoon.

Op werkdagen eerst je kinderen naar de opvang brengen en op je vrije dag
samen genieten van het fietstochtje naar de kinderboerderij. Fietsen is voor jou
de normaalste zaak van de wereld. En met je elektrische fiets van Batavus kun
jij zorgeloos genieten van iedere rit!
Wij begrijpen heel goed dat je niet alleen soepel wilt fietsen, maar dat je
elektrische fiets in de stad ook tegen een stootje moet kunnen én dat je in het
weekend af en toe met je gezin eropuit trekt. Daarom ontwikkelden wij een
lijn met robuuste elektrische fietsen die je kunt uitrusten met praktische extra’s.
Zoals een handige voordrager om al je spullen mee te nemen.

Annemiek
“Ik houd er wel van iets als een beetje authentiek is. En heb heel bewust
voor een Batavus gekozen. Dat geeft zekerheid. Ik vind het zonde als je
een smak geld neerlegt en na drie jaar denkt: “mwah…”. Met mijn Batavus
X-posure E-go® kan ik de komende jaren prima voor de dag komen.
Zonder moeite voor een snelle boodschap naar het dorp of ontspannen naar
een goede vriendin. Heel af en toe fietsen mijn man en ik met mooi weer
naar mijn schoonouders. Zij wonen zo’n twintig kilometer hier vandaan.
Dan nemen we de mooie route langs de IJssel. En dan is die extra ondersteuning
wel heel prettig.”

X-POSURE E-GO® DELUXE
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7 Versnellingen Shimano Nexus
met V-brake voor en rollerbrake achter

DE STOERE TRANSPORTER
X-POSURE E-GO® DELUXE
Van kantoor via de kinderopvang langs
de supermarkt naar huis... Al je dagelijkse
ritten doe je vanaf nu op deze trendy,
lichte, elektrische transportfiets.
De X-Posure E-go ® Deluxe: daar zit je
mooi mee opgezadeld!

(D) 49-55-61



Roze (D)
Zwart mat

“Zorgeloos
genieten
van iedere rit.”
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(H) 49-55-61
24,2 kg (excl. accu)

accu 300 Wh

voor

accu 400 Wh

8,8 Ah

11,6 Ah

317 Wh

418 Wh

36V

36V

Basisprijs

+ € 150

vanaf

€ 1.649

BATAVUS.NL

Fietsen zoals
jij het wilt.
18

H

eerlijk met vrienden, of met z’n tweeën dat
knisperende schelpenpad verkennen, op zondag
met het hele gezin naar het strand, na het eten nog
even een tochtje naar de schaapskooi met je oudste
kleinkind voorop... Niets is fijner dan eropuit met de mensen
die er voor jou toe doen. Samen op pad in de buitenlucht:
mooie momenten beleven, even een frisse neus halen.
Gewoon fijn op de fiets, zoals we dat hier in Nederland al
jaren doen.
Maar we begrijpen ook dat je niet altijd door de bossen fietst. Zo moeten
ook de dagelijkse boodschappen gedaan worden en staan er verschillende
afspraken in de agenda. Leuke met familie en vrienden én praktische.
Ook daar wil jij soepel naar toe fietsen en daar kun je best een beetje
ondersteuning bij gebruiken. Met de elektrische fietsen uit onze comfort-lijn
kun je beide. Precies hoe het jou past en wanneer jij dat wilt.

Monique

“Mijn man is een echte fietser, doet alles op de fiets en is bijna ieder weekend
aan het trainen op zijn racefiets om met een vriend de Mont Ventoux te
beklimmen. Sinds we weer in de stad wonen, fiets ik ook veel meer. Even een
boodschap doen of een kopje koffie met mijn beste vriendin, dat ging prima
op mijn gewone fiets. Maar mijn man en ik maken ook graag een mooie
fietstocht. Alleen fietst hij een stuk sneller dan ik! Tot voor kort was een
fietstochtje maken dan ook helemaal niet zo leuk meer. Gelukkig heb ik nu
een Batavus Wayz E-go®. Een elektrische fiets die mij een duwtje in de rug
geeft, zodat we weer echt samen van mooie fietsroutes kunnen genieten.
Daar hebben we er hier op de Veluwe immers meer dan genoeg van.”
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“Net als vroeger,
met de wind
in je gezicht langs
de weilanden trappen.”

WAYZ E-GO® COMFORT

WAYZ E-GO® DELUXE
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7 Versnellingen Shimano Nexus
met v-brake voor en rollerbrake achter

SLANK, RANK EN PRAKTISCH:
DE WAYZ E-GO® COMFORT
Je fietst graag en je fietst veel! Kleine of
grotere afstanden in stad of dorp, maar ook
langere tochten in het weekend en misschien
zelfs wel op vakantie. Waar je ook bent:
op deze praktische, elektrische allrounder
met extra aandacht voor comfort voel je
je direct helemaal ‘thuis’!

(X) 48-53-57-61
Turquoise (D)
Zwart mat

(H) 53-57-61-65

COMFORTABEL EROPUIT MET DE
WAYZ E-GO® DELUXE

7 Versnellingen Shimano Nexus
met v-brake voor en rollerbrake achter

Heb je eenmaal voet op de pedalen gezet
van deze schitterende, luxe, elektrische
allrounder, dan wil je nooit weer anders.
Door de geruisloze voorwielmotor, de zeven
versnellingen en voldoende actieradius
dankzij de ruime accu keuze geniet je
optimaal van elke dagelijkse én recreatieve rit.

(X) 48-53-57-61
Lichtgrijs

(H) 53-57-61-65

23,1 kg (excl. accu)
accu 300 Wh

voor

accu 400 Wh

23,1 kg (excl. accu)
accu 300 Wh

accu 400 Wh

8,8 Ah

11,6 Ah

8,8 Ah

11,6 Ah

14,5 Ah

317 Wh

418 Wh

317 Wh

418 Wh

522 Wh

36V

36V

Basisprijs

+ € 150

vanaf

€ 1.749

voor

accu 500 Wh

36V

36V

36V

Basisprijs

+ € 150

+ € 250

vanaf

€ 1.899

BATAVUS.NL

DIT IS WOUT
58 jaar en informatiemanager. Woont met zijn vrouw
in Helmond en is begin dit jaar voor het eerst opa
geworden van een kleinzoon.

De fiets
van Wout

DE FIETS VAN WOUT
WAYZ E-GO® ACTIVE

I

k heb altijd heel veel gefietst. Ik
was een van die mafketels die
liever geen brommer had, maar
voor hetzelfde geld liever een
racefiets kocht. Ook tegenwoordig is het
vaak op de racefiets of de mountainbike
het bos is. Om de paar jaar heb ik met
een goede vriend een oprisping om in
de zomer een verre tocht te maken.
Zo zijn we de laatste keer van Eindhoven
naar Oostenrijk gefietst. Toen we daar
aankwamen stond mijn vrouw ons op
te wachten. Van haar kreeg ik dit shirt.
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Volgend jaar staat er weer een tocht op de planning.
Dan willen we een stuk van een internationale route
rijden die halverwege Duitsland begint en doorgaat
tot in Oostenrijk. Die doen we op de mountainbike.
Daar heb je wel wat training voor nodig.
Mijn gewone elektrische fiets heb ik vooral voor
rond het huis: korte afstanden, boodschappen
doen, dat soort ritjes. En straks voor de tochtjes met
mijn kleinzoon. Begin dit jaar ben ik opa geworden
en als mijn kleinzoon straks groot genoeg is, wil
ik graag met hem gaan fietsen. Dat deden mijn
vrouw en ik vroeger ook met onze eigen kinderen:
na het eten, hop, even een uurtje fietsen. En dat
kan prima op mijn Batavus. Een praktische fiets

met een sportieve uitstraling waar ik comfortabel
op kan zitten. Ik vind het belangrijk dat de fiets
waar ik met mijn kleinzoon op fiets lekker soepel
stuurt en stabiel rijdt. Met het Nederlandse weer
en de verschillende ondergronden zijn die paar
versnellingen ook wel prettig. Gewoon samen
over het fietspad zoeven, even een rondje door de
bossen bij Mierlo of een bezoekje brengen aan
de schaapskooi. Ik wil hem meenemen de stad uit
en de natuur in. Dan is het wel fijn dat je ook een
beetje betrouwbare fiets hebt. Daarom kies ik voor
Batavus. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en
houd dus wel van historie. En bij dit gebruik hoort
gewoon een Hollandse fiets.”

“Net als vroeger
na het eten
nog even naar
de schaapskooi.”

Wout
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WAYZ E-GO® ACTIVE

WAYZ E-GO® ACTIVE PLUS
V ER N
B O S C IE U W D E
H MO
TOR!

24
7 Versnellingen Shimano Nexus
met hydraulische velgremmen

GENIETEN MET DE VEELZIJDIGE
WAYZ E-GO® ACTIVE
Lijk het je wat? Volop genieten van de
omgeving en de buitenlucht, op deze allround
e-bike met de veelzijdige middenmotor?
Met de zeven versnellingen en hydraulische
remmen fiets je heel wat veilige én
comfortabele kilometers weg! Enne...
Tegenwind? Jij wint!

(X) 48-53-57-61
Turquoise (D)
Donkerblauw

(H) 53-57-61-65
23,6 kg (excl. accu)

accu 300 Wh

midden

accu 400 Wh

V ER N
B O S C IE U W D E
H MO
TOR!
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GENIETEN MET EXTRA KRACHT OP DE
WAYZ E-GO® ACTIVE PLUS

8 Versnellingen Shimano Nexus
met hydraulische velgremmen

Hou jij ook zo van lekker actief zijn in de
buitenlucht, genietend van oer-Hollandse
luchten en al het groen om je heen? Genieten
is alles wat je hoeft te doen op de Wayz
E-go ® Active Plus. Ook al staat er een stevige
wind, zweten en zwoegen is dankzij de
extra krachtige motor op deze allround e-bike
verleden tijd!
accu 400 Wh

(D) 48-53-57-61
Turquoise (D)
Donkerblauw

24,7 kg (excl. accu)

8,2 Ah

11 Ah

11 Ah

14,5 Ah

396 Wh

396 Wh

522 Wh

36V

36V
+ € 200

vanaf

€ 2.199

midden

accu 500 Wh

295 Wh

Basisprijs

(H) 53-57-61-65

36V

36V

Basisprijs

+ € 200

vanaf

€ 2.599

BATAVUS.NL

FUZE E-GO® ACTIVE PLUS

FUZE E-GO® EXCLUSIVE
BETE NU NOG
RZ
MET ICHTBA A
V-LIG
R
HT!
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LICHT EN KRACHTIG:
DE FUZE E-GO® ACTIVE PLUS
Voor je kortere ritjes heb je de tien
versnellingen misschien niet altijd nodig,
maar hoe heerlijk is het om tijdens langere
tochten je ideale tempo te bepalen? Door de
versnellingen, de extra krachtige motor
en de hydraulische velgremmen is de fiets
extra licht. Je zweeft bijna over de paden,
ook op heuvelachtig terrein.

(X) 48-53-57


(H) 53-57-61

Zwart mat
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DE LUXE ALLROUNDER
FUZE E-GO® EXCLUSIVE

10 Versnellingen Shimano Deore
met hydraulische velgremmen

20 Versnellingen Shimano Deore
met hydraulische velgremmen

Er gaat niets boven je gezin en familie.
En eigenlijk hoort je fiets daar wel een
beetje bij. Helemaal met deze! Met de twintig
versnellingen, hydraulische velgremmen en de
zeer stille en bijzonder natuurlijk aanvoelende
ION ® -achterwielmotor maak je fluitend
lange tochten en ga je moeiteloos heuvel op,
heuvel af.

(X) 48-53-57-61


22,5 kg (excl. accu)
midden

accu 400 Wh

25,0 kg (excl. accu)
accu 300 Wh

accu 400 Wh

accu 500 Wh

11 Ah

8,8 Ah

11,6 Ah

14,5 Ah

17,0 Ah

317 Wh

418 Wh

522 Wh

612 Wh

36V

€ 2.599

Achter

accu 600 Wh

396 Wh

Basisprijs

(H) 53-57-61-65

Zilverzwart mat

36V

36V

36V

36V

Basisprijs

+ € 150

+ € 250

+ € 350

vanaf

€ 2.549

BATAVUS.NL

“Hier in de stad
heb je helemaal
geen rijbewijs
nodig.”
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Net wat
sportiever.

V

oor jou is fietsen de normaalste zaak van de wereld.
Naar je werk, voor een kleine boodschap, op weg
naar het vrijwilligersoverleg van je sportclub; je
bent graag snel heen-en-weer. Je houdt ervan om
lekker in beweging te zijn en draagt al fietsend ook graag
een steentje bij aan een beter milieu. Ook in je vrije tijd of op
vakantie geniet je van een mooie fietstocht.
Maar de afstand naar je werk is zo groot, dat je jezelf er op betrapt dat je de
laatste tijd toch iets te vaak in de auto stapt. Je racet zo vaak van afspraak naar
afspraak, de tijd is vaak net te kort. Eigenlijk zou je best een steuntje in je rug
kunnen gebruiken bij het fietsen. Zodat je echt super snel van het ene overleg
naar het andere kunt fietsen en daarna snel thuis of op je dinerafspraak kunt
zijn, zonder buiten adem te raken.
Dat snappen wij heel goed. Daarom hebben wij een lijn e-bikes ontwikkeld
die jou precies de ondersteuning geven die je nodig hebt. Het zijn lichte en
wendbare fietsen met een sportief uiterlijk, zodat je in de stad soepel en snel kunt
deelnemen aan het verkeer en buiten de stad kunt genieten van een pittige rit.

Adriaan
“Het is zo fijn om gewoon de fiets te kunnen pakken en op stap te kunnen
gaan. En toch zijn we tegenwoordig ook zoveel binnen hier in Nederland.
Op kantoor, op je werk, thuis, in de sportschool. Ik sport bewust buiten,
daar kun je net zo goed krachtoefeningen doen. Sinds ik een Batavus
Zonar E-go® heb ga ik ook bijna iedere dag op de fiets naar mijn werk in
Leeuwarden. Voorheen deed ik dat niet, want ik woon in een dorp op ruim
12 kilometer van de stad. Weet je, ik fiets al mijn hele leven. Vind dat ook
eigenlijk niet meer dan normaal. Maar het is wel zo prettig om een beetje
fris aan te komen op je werk en niet helemaal moe getrapt aan je werkdag
te beginnen.”

DIT IS ADRIAAN

“Snel naar
en van
mijn werk.”

De fiets
van
Adriaan
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28 jaar en woont in Leeuwarden. Adriaan werkt als
klantencontactmedewerker bij een zorgverzekeraar
en doet eigenlijk alles op de fiets.

ZONAR E-GO®

DE FIETS VAN ADRIAAN
ZONAR E-GO®

I

k ben een echte fietser. Heb ook
heel lang geen rijbewijs gehad,
want dat is hier in de stad helemaal
niet nodig. Net als op reis, of op
citytrips trouwens ook vaak het geval
is. Dan ga ik bij voorkeur fietsen.
Op de fiets zie je namelijk veel meer,
je wordt echt onderdeel van de stad.
Je maakt veel makkelijker contact met
de inwoners.
Tijdens een van die tripjes maakte ik mijn eerste ritje
op een e-bike. In Milaan staan overal huurfietsen
die je voor een half uur kunt gebruiken en weer
op een andere plek achter kunt laten. Van de tien
huurfietsen is er ook altijd één elektrisch. Die had ik
te pakken. Dacht ik even mijn vrienden te snel af te
zijn. Maar naar een paar minuten fietsen was de
accu leeg en trapte ik het zwaarste van allemaal.

Met mijn Zonar E-go® zal me dat niet gebeuren.
Die fietst echter super licht én snel. Ik ben zo op mijn
werk of via de supermarkt weer in no-time thuis.
Natuurlijk kan ik ook met de auto, maar ik vind het
belangrijk om in beweging te zijn. We hebben hier
al zo’n zittend bestaan én door naar huis te fietsen
maak ik meteen even mijn hoofd leeg.
Toen ik voor een e-bike koos speelde de reactie
van mijn vrienden wel even door mijn hoofd.
Maar mijn Zonar E-go® is een bewuste keuze waar
ik heel tevreden mee ben. En wat ik net al eerder
vertelde: het is goed om meer in beweging te zijn
en als je iedere dag een eind naar en van je werk
moet, dan is een e-bike echt de ideale oplossing.
Een paar van mijn vrienden overwegen nu ook de
stap te maken. En vaak ben ik er met deze snelle
elektrische fiets ook nog eens een stuk eerder dan
met de auto.
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SPORTIEVE ALLROUNDER:
DE ZONAR E-GO®
Of je nou lekker een rondje gaat toeren
of gewoon de boodschappen doet of naar
je werk fietst. Wat jij wilt is sportiviteit en een
krachtige rijbeleving. Zelfs de bagage kan
makkelijk mee! Op de Zonar E-go ® kan het
allemaal, veilig en vertrouwd.

10 Versnellingen Shimano Deore
met hydraulische schijfremmen

(D) 48-53-57
(H) 53-57-61

Zwart mat

20,1 kg (excl. accu)
midden

accu 400 Wh
11 Ah
396 Wh
36V

€ 2.499

Basis

Adriaan
BATAVUS.NL

De fiets
van Pim

DIT IS PIM
41 jaar en vader van een dochter en twee zonen.
Pim woont met hen, zijn vrouw en jongste gezinslid
puppy Guus in Voorschoten. Na jaren in vaste
dienst, start Pim dit najaar als freelance digital
marketeer.

BRYTE E-GO®
MIND
STAL ER K ANS
L
D OOR ING S S CH O P
K A BE A DE
L L OO
P!

DE FIETS VAN PIM
BRYTE E-GO®

M

et 1 dochter, 2 zonen en
een hond, hebben wij best
een groot gezin. Maar we
zijn ook een actief gezin en
pakken het liefst de fiets. In de zomer
twee maal in de week naar de tennis
en in de winter wanneer het kan op
de fiets naar de schaatsbaan. Even
een boodschap doen of bij vrienden
op visite. En in het weekend met z’n
allen naar recreatiegebied Vlietland of
richting het strand. Iets lekkers mee en
gaan!
Gewoon op de fiets, lekker buiten zijn. Als het even
kan, pak ik ook de fiets naar mijn werk. Tot voor
kort werkte ik een paar dagen per week in Leiden.
Dat ligt op een half uurtje fietsen en dat is precies
mooi. Het fietsen is een mooie overgang van huis
naar werk en andersom. Door te fietsen begin ik
veel actiever aan mijn werkdag en houd ik mijn blik
breed. Van werk naar huis maak ik mijn hoofd leeg,
zodat ik eenmaal thuis echt de volle aandacht heb
voor mijn gezin. Het klinkt misschien een beetje gek,
maar als je fietst lijk je gewoon meer in contact met
de wereld om je heen. De wind die langs je wangen
waait, de frisse lucht… Als je in de auto rijdt, zit je
meer in een cocon.
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“Op de fiets
lijk je meer
in contact met
de wereld om je
heen.”

We hebben bij ons thuis allemaal merkfietsen.
Een fiets moet gewoon goed zijn. Ik houd niet van
gerammel. Met een merkfiets weet je gewoon dat je
iets goeds koopt, dat ook een tijdje meegaat. We
kopen onze fietsen dan ook altijd bij een goede
fietsenmaker en brengen ze daar voor onderhoud
en grotere reparaties. Een band plakken lukt me zelf
nog wel. Als kind heb ik dat nog van mijn vader
geleerd met een teiltje water.
De kinderen mogen zelf hun fiets kiezen, maar
wij maken nog wel een voorselectie. Hoewel…
Fiene is nu op zo’n leeftijd dat ze ook zelf gaat
kijken op internet. Misschien beslist ze wel meer
dan we door hebben. Maar dan nog gaat
het wel in overleg. Ik heb zelf een Bryte E-go®.
Sportief en robuust. Maar ook heel praktisch voor
alle ritten hier in de stad en de omgeving. En ik kan
er veel op meenemen: van sport tassen tot lekkers
voor de dagen op Vlietland.

33

KLASSE EN COMFORT:
DE BRYTE E-GO®

8 Versnellingen Shimano Nexus
met hydraulische velgremmen

Je bent een sportieve stadsfietser, maar maakt
ook graag een recreatieve tocht, met familie,
vrienden of alleen. Op de Bryte E-go ® fiets je
nét wat luxer en comfortabeler door de stad of
de natuur. En de weggewerkte handremkabels
zitten niet in de weg als je je fiets in een vol
fietsenrek parkeert. Dat is nog eens handig.
En dat in een bijzonder jasje met veel
aandacht voor design!
accu 400 Wh

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

Titaan mat

22,2 kg (excl. accu)
midden

accu 500 Wh

11 Ah

13,8 Ah

396 Wh

497 Wh

36V

36V

Basis

+ € 200

vanaf

€ 2.599

Pim
BATAVUS.NL

SPECIFICATIES
MODELNAAM

X-POSURE E-GO® DELUXE

WAYZ E-GO® COMFORT

WAYZ E-GO® DELUXE

WAYZ E-GO®

WAYZ E-GO® ACTIVE PLUS

Pagina in brochure

(P. 16)

(P. 20)

(P. 21)

(P. 24)

(P. 25)

Postitie accu

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Positie motor

Voorwiel

Voorwiel

Voorwiel

Midden

Midden

Capaciteit

Accu I: 8,8Ah/317Wh/36V
Accu II: 11,6Ah/418Wh/36V

Accu I: 8,8Ah/317Wh/36V
Accu II: 11,6Ah/418Wh/36V

Accu I: 8,8Ah/317Wh/36V
Accu II: 11,6Ah/418Wh/36V
Accu III: 14,5Ah/522Wh/36V

Accu I: 8,2Ah/295Wh/36V
Accu II: 11Ah/396Wh/36V

Accu I: 11Ah/396Wh/36V
Accu II: 14,5Ah/522Wh/36V

Kracht motor (Nm)

25

25

25

40

50

Walkassist

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Powerassist

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Versnellingen

7 Shimano Nexus

7 Shimano Nexus

7 Shimano Nexus

7 Shimano Nexus

8 Shimano Nexus

Actieradius maximaal*

Accu I: 108 km
Accu II: 143 km

Accu I: 108 km
Accu II: 135 km

Accu I: 108 km
Accu II: 135 km
Accu III: 178 km

Accu I: 130 km
Accu II: 180 km

Accu I: 165 km
Accu II: 210 km

Gewicht excl. accu

24,2 kg

23,1 kg

24,4 kg

23,6 kg

23,6 kg

Gewicht accu

2,4 kg

2,4 kg

Accu I: 2,5 kg
Accu II: 3 kg
Accu III: 3,1 kg

2,6 kg

2,6 kg

Framemaat

D: 49, 55, 61
H: 49, 55, 61

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65
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MODELNAAM

FUZE E-GO® ACTIVE PLUS

FUZE E-GO® EXCLUSIVE

ZONAR E-GO®

BRYTE E-GO®

Pagina in brochure

(P. 26)

(P. 27)

(P. 31)

(P. 33)

Postitie accu

Achterdrager

Achterdrager

Onderbuis

Achterdrager

Positie motor

Midden

Capaciteit

Accu I:

11Ah/396Wh/36V

Achterwiel

Midden

Midden

Accu
Accu
Accu
Accu

Accu I: 11Ah/396Wh/36V

Accu I: 11,8Ah/396Wh/36V
Accu II: 13,8Ah/497Wh/36V

I:
II:
III:
IV:

8,8Ah/317Wh/36V
11,6Ah/418Wh/36V
14,5Ah/522Wh/36V
17Ah/612Wh/36V

Kracht motor (Nm)

50

50

80

80

Walkassist

Ja

Ja

Ja

Ja

Powerassist

Nee

Ja

Nee

Nee

Versnellingen

10 Shimano Deore

20 Shimano Deore

10 Shimano Deore

8 Shimano Nexus

Actieradius maximaal*

Accu I: 165 km

Accu
Accu
Accu
Accu

Accu I: 140 km

Accu I: 140 km
Accu II: 176 km

I:
II:
III:
IV:

125 km
170 km
220 km
260 km

Gewicht excl. accu

22,5 kg

25 kg

20,1 kg

22,2 kg

Gewicht accu

2,6 kg

Accu I en II: 3 kg
Accu III en IV: 3,5 kg

2,1 kg

2,8 kg

Framemaat

X: 48, 53, 57
H: 53, 57, 61

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65

D: 48, 53, 57
H: 53, 57, 61

X: 48, 53, 57, 61
H: 53, 57, 61, 65

* De actieradius is sterk afhankelijk van diverse factoren. Voor meer informatie zie batavus.nl

Klaar
voor iedere rit!

U

it je werk via de supermarkt naar huis of na het eten
snel door naar voetballen. Eerst de kleine naar de
opvang en daarna door naar school om je grote schat
weg te brengen. In het weekend doe je graag een
rondje stad: een bezoekje aan oma, door naar de bibliotheek
en via de markt weer op weg naar huis of af en toe een
gezellig terrasje. Zonder je fiets ben je nergens. Je fietst geen
hele lange afstanden, maar bent wel graag in beweging en
geniet van de korte ritten in de stad. En daarvoor wil je wel
graag een goede fiets die er mooi uitziet.
Wij begrijpen dat de stad jouw thuis is. Dat je graag soepel deelneemt aan
het verkeer en je niet druk wilt maken over die net-iets-te-krappe-fietsenstalling.
Daarom ontwikkelden we een lijn robuuste en veelzijdige fietsen die wel tegen
een stootje kunnen én waarmee je niet alleen jezelf, maar ook je zware werktas,
je aankopen van de markt en/of je kind veilig en soepel van A naar B brengt.

Pim
“Met 1 dochter, 2 zonen en een hond, hebben wij best een groot gezin.
Maar toch laten we de auto zoveel mogelijk staan. Twee maal in de week
naar de tennis. Even een boodschap doen of bij vrienden op visite. En in het
weekend met z’n allen naar recreatiegebied Vlietland of richting het strand.
Iets lekkers mee en gaan!
Op de dagen dat ik in Leiden werk, ga ik ook altijd met de fiets. Mijn werk
ligt op een half uurtje fietsen en dat is precies mooi. Het fietsen is een mooie
overgang van huis naar werk en andersom. Door te fietsen begin ik veel
actiever aan mijn werkdag en houd ik mijn blik breed. Lekker in contact met
de elementen.”
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“Door te fietsen
begin ik veel actiever
aan mijn dag.”

X-POSURE

X-POSURE DELUXE
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SOLIDE EN TOCH SUPERLICHT:
DE X-POSURE
Hollandser kan het niet. Op de transportfiets
naar je werk, het sportveld of die hippe
loungebar in de stad. Je fietst nostalgisch
en toch trendy. De handremmen en drie
versnellingen bieden extra comfort. En met de
tweepootstandaard weet je zeker dat-ie stevig
blijft staan. Waar je hem ook parkeert.

3 versnellingen Shimano Nexus
met rollerbrakes

Roze (D)
Donkerblauw (h)
Zwart mat
€ 679

(D) 49-55-61
(H) 49-55-61-67
Zwart mat
21,0 kg

DE X-POSURE DELUXE:
NET EEN TANDJE MEER
In jouw drukke leven fiets je ongemerkt heel
wat kilometers weg. Deze stoere transportfiets
is licht en praktisch in de drukke stad.
De zeven versnellingen zorgen voor extra
comfort als je eens wat verder fietst. Enne …
wat vind je van het stoere zadel en die
klassieke chromen ding-dongbel?
De naafdynamo zorgt voor veilige en
betrouwbare verlichting.
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7 Versnellingen Shimano Nexus
met rollerbrakes

Roze (D)
Donkerblauw (h)
Zwart mat
€ 779

(D) 49-55-61
(H) 49-55-61-67
Zwart mat
21,0 kg

BATAVUS.NL

CLICK
“Mijn fiets moet
gewoon lekker
comfortabel
zijn.”
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STOER EN TOCH ELEGANT:
DE CLICK
Heb jij ook direct een klik met
de Click? Hij heeft de looks van
een elegante damesfiets, maar
door de zeven versnellingen en
V-brakes is-ie erg licht en zigzag
je met gemak door de straten
van de stad. Of daarbuiten,
natuurlijk, want met dit plaatje
om te zien kun je alle kanten op.
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7 Versnellingen Shimano met V-brakes
7 Versnellingen Shimano Nexus met rollerbrake achter en
V-brakes voor (alleen Zwart mat)
Lichtblauw mat
Wit
Zwart mat
Click 7 Versnellingen € 599
Click 7 Versnellingen derailleur € 549

(D) 49-55-61

vanaf 16,4 kg

BATAVUS.NL

DIT IS TARA

“Gezellig
met de
kleine
voorop.”

42

E

igenlijk fietste ik de laatste
tijd niet meer zo veel. Op
werkdagen moet ik eerst van
Leiden, waar wij wonen, naar
Wassenaar om mijn zoontje weg te
brengen en dat is met de auto toch net
even sneller. Boodschappen doe ik dan
vaak onderweg of even tussendoor.
Nu mijn zoontje 9 maanden is en goed
zelf kan zitten, kan ik gelukkig weer
lekker fietsen. Ik vind het heerlijk om
met hem op pad te gaan.

28 jaar en trotse moeder van een zoon. Samen met
hem en haar man woont ze in Leiden. Tara werkt
als commissiegriffier in de gemeente Zoeterwoude.

BOLERO

DE FIETS VAN TARA
BOLERO

Om samen fietstochtjes te maken naar vrienden en
familie. Of naar het Valkenburgse meer, hier in de
buurt. Ook de kleine boodschappen doe ik weer
op de fiets. Soms gaan we samen naar de markt.
Ik vind het gezellig met die kleine voorop. Dan kan
ik zijn reactie zien. Dat is zo leuk! En achter het
windscherm zit hij goed beschermd tegen de wind.
Vroeger deed ik ook altijd alles al op de fiets.
Tijdens mijn studie fietste ik van en naar school,
ging op stap met vriendinnen en deed ik de
boodschappen. Ik had zo’n standaard omafiets.
Nu ik een kindje heb, heb ik andere wensen: een
stevig standaard, een paar versnellingen en weer
handremmen. Die had ik vroeger en dat vind ik toch
praktischer. Ik stel nu ook hogere eisen. Ik wil toch
iets veiligs. Voor mezelf, maar vooral voor hem.
Mijn Batavus Bolero is een heel stevige fiets, maar
fietst licht en heeft goede banden. Dat laatste vind
ik belangrijk. Zeker voor in de winter. En hij is mooi.
Dat vind ik ook belangrijk. Ik wist dat ik graag een
Batavus wilde, omdat die overal heel goed uit de
testen komen en de modellen en vormgeving mooi
zijn. Batavus past wel bij mij.
Ik vond het wel belangrijk om mijn fiets bij de dealer
te kopen. Een fiets is eigenlijk net als een auto,
dat zijn aankopen die je niet online moet doen.
Die moet je toch even proberen, kijken of hij goed
bij je past. En bij de dealer krijg je ook een goede
service en garantie. Dat vind ik belangrijk.

TRENDY ALLESKUNNER:
DE BOLERO
Met de geïntegreerde achterdrager is een
kinderzitje zo gemonteerd: veilig fietsplezier
voor twee! Naar je werk, de winkel verderop,
de kinderen ophalen uit school...
De comfortabele en trendy Bolero brengt je
vlot van A naar B. Je fietst er heerlijk mee door
de stad, maar door de zeven versnellingen leg
je ook eenvoudig langere afstanden af.
Een ware alleskunner.
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7 Versnellingen Shimano Nexus
met rollerbrakes

Lichtblauw mat (D)
Donkerblauw mat

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

€ 779

21,1 kg

De fiets
van
Tara
Tara
BATAVUS.NL

Net wat
sportiever.

J

ij hebt een actief leven. Je houdt wel van een beetje
inspanning en komt graag buiten. Ook je agenda is
lekker gevuld: je werk, een bezoek aan de sportschool,
een eetafspraak of overleg voor de stichting. Je bent
vaak onderweg. Op de fiets natuurlijk. Want niet alleen
houd je van die volle agenda, je bent graag in beweging
en geniet ook van de wind die langs je wangen strijkt.
Heel hollands eigenlijk.
Ook op vakantie blijf je graag in beweging. Of je nu al fietsend een andere
stad verkent, of je hoofd helemaal leeg fietst tijdens een pittige tocht door het
bergachtige landschap.
Wij begrijpen dat je dan een lichte, wendbare fiets nodig hebt. Een sportieve
fiets die je snel en soepel overal naartoe brengt, maar waarmee je ook in het
weekend of op vakantie nog fijne ritjes kunt maken. Samen met je lief uitrazen
in het bos of met goede vrienden op en neer naar zee.
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Daarom ontwikkelden we een lijn dynamische fietsen waarmee jij snel door de
stad manoeuvreert. Fietsen met een minimalistische uitstraling die goed passen
bij jouw sportieve rijstijl en lekker licht zijn, zodat je zonder moeite over het
asfalt snelt.

Hannah
“Met mijn Batavus Fonk fiets ik snel uit mijn werk naar het terras voor een
borrel met mijn vrienden, race ik zo door naar een overleg voor het
World Bicycle Relief waarvoor wij geld inzamelen én kan ik in het weekend
toch ook nog mooie tochten maken met Nadiem ter voorbereiding van
onze volgende wereldtournee op de fiets.”
Meer weten over Hannah haar World Bicycle Relief? Je kan haar vinden op
Instagram onder de naam globebiking.
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“Op vrijdagmiddag
fiets ik altijd
naar oma.”

DIT IS HANNAH
25 jaar, woont in Amsterdam. Hannah is
wereldfietser op zoek naar een baan als
consultant Industrial Engineering.

FONK
MIND
STAL ER K AN
S
L
DOO ING S S C OP
EN W R K A BEL H A DE
EGGE L OOP
KOP L W E R K T
A MP E
!

DE FIETS VAN HANNAH
FONK
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De fiets
van Hannah

LAAT ZIEN WIE JE BENT OP DE FONK
De fiets is je belangrijkste vervoersmiddel in de
stad. Of je nu naar je werk gaat, je favoriete
kroeg of die nieuwe galerie aan de andere
kant van de stad, op deze trendy lifestyle-fiets
laat je echt zien wie je bent. En dankzij de
unieke plek van de verlichting gaat je koplamp
een stuk minder snel stuk in de stallingen
én ben je lekker zichtbaar. Want ook als
het wat donkerder wordt wil je met de Fonk
gezien worden!

H

et afgelopen jaar heb ik
samen met mijn vriend
Nadiem een wereldtournee
op de fiets gemaakt. We
zijn in elf maanden door verschillende
landen in Amerika, Nieuw-Zeeland,
Azië en (Oost) Europa gefietst.

Fietsen is echt de mooiste manier van reizen. Je
hebt veel meer contact met de lokale bevolking.
Je komt op plekken waar ze nog nooit een fiets
hebben gezien en de mensen zijn overal zo aardig.
We kregen vaak een plek aangeboden om te
overnachten of kregen te eten. Wij houden van de
snelheid of eigenlijk het gebrek daaraan, want op
de fiets kun je minder grote afstanden afleggen dan
wanneer je met de auto of de trein reist. En dan
is fietsen ook nog eens veel beter voor het milieu.
Voordat we vertrokken hebben we natuurlijk goed
uitgezocht welke fiets geschikt zou zijn en allebei
een Batavus Zonar aangeschaft. Echt een prachtige
fiets die ook volledig uitgerust nog betaalbaar was.
Een lekkere sportieve fiets, waarmee het fietsen
net wat makkelijker leek te gaan. Onderweg
waren andere wereldfietsers vaak verbaasd dat
we geen enkele problemen hebben gehad. Geen
beschadigde derailleur wanneer onze fietsen
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Remnaaf (Zwart mat)
3 Versnellingen Shimano Nexus
met rollerbrakes


Petrolblauw mat (D)
Jeansblauw mat (H)
Zwart mat

(D) 48-53-57-61
(H) 48-53-57-61-65

Fonk Remnaaf € 549
Fonk 3 Versnellingen € 599

Vanaf 15,0 kg

opeengepakt werden vervoerd en slechts 1 lekke
band op al die 11.000 kilometer die we hebben
gefietst.
Maar onze Batavus Zonar bergen we veilig op voor
onze volgende reis. In de stad heb je nou eenmaal
niet zoveel aan al die toereigenschappen. En we
blijven nu eerst minimaal twee jaar op een vaste
plek en gaan in Amsterdam wonen. Nu hebben we
ook een Fonk gekocht voor in de stad. Ik ga werken
als consultant en Nadiem gaat weer studeren.
Ook in de stad is een lichte fiets wel fijn. Met mijn
Batavus Fonk fiets ik snel uit mijn werk naar het
terras voor een borrel met mijn vrienden, race ik
zo door naar een overleg voor het World Bicycle
Relief waarvoor wij geld inzamelen én kan ik in
het weekend toch ook nog mooie tochten maken
met Nadiem ter voorbereiding op onze volgende
wereldtournee op de fiets.

Hannah
BATAVUS.NL

BOULEVARD 8V

BOULEVARD 24V
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RELAXED GENIETEN OP DE BOULEVARD 8V
Met de Boulevard, is het heerlijk toeren door
de vrije natuur. Maar ook in de drukke straten
van de stad, voelt de Boulevard zich op zijn
gemak. Met zijn 8 versnellingen merk je direct
dat het je aan niets ontbreekt. Dit is comfort
zoals comfort hoort te zijn!

8 Versnellingen Shimano Acera
met V-brakes

Zwart mat

(D) 44-48-53-57
(H) 48-53-57-61

€ 649

16,1 kg

EEN SCHEPJE ERBOVENOP:
DE BOULEVARD 24V
Tijdens het verkennen van mooie routes door
de natuur, maar ook naar je werk, de stad of
naar de sportschool ervaar je het helemaal:
het comfort van deze sportieve trekkingfiets
met vierentwintig versnellingen. Dit is genieten
met een grote G!

24 Versnellingen Shimano Altus
met V-brake

Zwart mat

(D) 44-48-53-57
(H) 48-53-57-61

€ 699

16,7 kg

BATAVUS.NL

CHICANE

CHICANE EXCLUSIVE
RI
A AND EM
R IJ V
ING
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COMFORTABEL EN SPORTIEF:
DE CHICANE

In je drukke leven ben je snel en sportief,
en dat zie je ook graag terug in je fiets.
De Chicane is licht en heeft een strak en
sportief stuurgedrag. Zo loods je jezelf veilig
door het verkeer en kom je snel en makkelijk
daar waar je moet zijn.

7 Versnellingen Shimano Nexus
met rollerbrakes

Zwart mat

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

€ 749

17,5 kg

SPORTIEF EN EXLUSIEF:
DE CHICANE EXCLUSIVE
Je dagelijks ritten zullen nooit meer
hetzelfde zijn. De riemaandrijving en de
krachtige schijfremmen zorgen voor een luxe
fietsbeleving. Dag kettingsmeer en onnodig
onderhoud! Het sportieve frame zorgt
voor een snelle een strakke look.
Een topmodel waar je ook zo met je nette
broek op kunt stappen!
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7 Versnellingen Shimano Nexus
met hydraulische schijfremmen

Zwart mat

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

€ 999

15,5 kg

BATAVUS.NL

DIT IS SHANNON
“Als het maar
enigszins droog
is, fiets ik naar
mijn werk.”

22 jaar en communicatiemedewerker. Woont in
Achterveld bij haar ouders en is hard op zoek naar
een eigen plekje.

BRYTE
MIND
STAL ER K ANS
L
D OOR ING S S CH O P
K A BE A DE
L L OO
P!

DE FIETS VAN SHANNON
BRYTE

M

ijn vorige Batavus kreeg ik
toen ik naar de middelbare
school ging, nu elf jaar
geleden. Ik woon in een dorp
en moest iedere dag twaalf kilometer
naar Amersfoort fietsen, waar mijn
school stond. Mijn ouders vonden het
belangrijk dat ik daar een goede fiets
voor had én ik was ook nog jarig in de
zomer.
Dus de fiets was ook meteen een goed cadeau.
Ik heb zoveel gefietst op mijn oude Batavus, maar
nu is hij op. Ik woon in een boerendorp en moet
langs weilanden fietsen waar veel wind staat, dat
is met een oud bakkie echt niet lekker. Daarom ben
ik echt super blij met mijn nieuwe fiets. Die ziet er
echt gaaf uit! Ik houd wel van die sportieve stijl en
vind het leuk dat mijn fiets net even iets extra’s heeft.
Zoals de gekleurde kabels.
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Eigenlijk doe ik alles op de fiets. Ik vind het belangrijk
om veel te bewegen. Als het maar enigszins
droog is fiets ik naar mijn werk in Amersfoort.
Daarnaast train ik twee keer in de week voor de
voetbalwedstrijd op zaterdag. De voetbalclub zit
helemaal aan de rand van het dorp en heeft een
soort apart weggetje van een kilometer. Met een
paar meiden wachten we dan bij het paaltje en
fietsen het laatste stukje gezellig samen.

STIJLVOL EN ONDERSCHEIDEND: DE BRYTE
Wat is er fijner dan met familie of vrienden
met de fiets eropuit? Met de Bryte geniet je
niet alleen van je gezelschap en de omgeving,
maar ook van kwaliteit en comfort. Tijdens
langere tochten, maar ook bij de dagelijkste
ritjes in je dorp of stad. En de weggewerkte
handremkabels zitten niet in de weg als je je
fiets in een vol fietsenrek parkeert. Dat is nog
eens handig. En dat in een bijzonder jasje met
veel aandacht voor design!
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8 Versnellingen Shimano Nexus
met hydraulische velgremmen

Groen/grijs mat (D)
Titaan mat

(D) 48-53-57-61
(H) 53-57-61-65

€ 999

18,2 kg

Achterveld is een klein dorp, er is hier niet zoveel.
Dus in het weekend fiets ik vaak met mijn zus naar
Barneveld of Leusden om te shoppen. Daar is veel
meer. Die dorpen liggen allebei op ongeveer 5
kilometer van Achterveld en ze zijn bezig met
nieuwe fietspaden. Die worden echte super mooi,
met goede verlichting in het midden. Het is bijna
een feestje om daar overheen te fietsen.

De fiets
van Shannon

Shannon
BATAVUS.NL

ERVAAR HET ZELF
IN DE FIETSER
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Zeker weten dat de Batavus fietsen volledig aan je
wensen en verwachtingen voldoen? Of toch nog
enkele modellen met elkaar vergelijken? Test het op
de grootste indoor testbaan van Nederland in het
historische gebouw van de ENKA-fabriek in Ede.
DE FIETSER IS HÉT EXPERIENCE CENTER

EAT
SLEEP,eRIDE
at

p
e
R

VOOR FIETSEND NEDERLAND

In de Batavus merkenwereld vind je onder andere
onze nieuwste collectie; het resultaat van 100 jaar
Batavus innovatie en de fietsen van de toekomst!
UITGETEST?

Dan is er altijd nog ruimte voor ontspanning in
het museum of een heerlijk hapje eten in Restaurant
de Fietser. Boek een testrit via defietser.nl/testrit
of maak een afspraak via jouw dealer.

LOEKIE MAAKT GEEN GEWONE KINDERFIETSEN,
MAAR FIETSEN VOOR EN MET KINDEREN!

CHECK WWW.LOEKIE.NL OF VOLG ONS OP:
De Fietser, Akulaan 2 (voor navigatie: badweg Ede)
6717 XN Ede

12 T/M
22 INCH
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Begrippenlijst
ACCU EN ACTIERADIUS

Om te bepalen welke accu het beste bij jouw fietsgedrag past, zijn de afstanden die
je met je e-bike aflegt vooral belangrijk. Voor overwegend korte ritten heb je minder
Wh (Watturen) nodig dan voor de langere toertochten. Batavus biedt je bij verschillende
e-bikes een accu-keuze. Zo bepaal jij zelf welke accu het beste bij je past en hoeveel geld
je hieraan wilt besteden.

GARANTIE

BATAVUS VERZEKERT JE VAN FIETSCOMFORT.
TOCH HEEFT OOK IEDERE E-BIKE HEEFT
ONDERHOUD NODIG. BATAVUS BIEDT JE
VOOR ALLE NIEUWE ELEKTRISCHE FIETSEN
DE MOGELIJKHEID OM EEN VERZEKERING
AF TE SLUITEN.

RECYCLEBARE ACCU

De capaciteit van de accu van je e-bike neemt met de jaren af. Wanneer je oude accu toe
is aan vervanging, kun je hem inleveren bij je Batavus dealer. Batavus werkt hierbij samen
met de Stichting Batterijen (STIBAT): een specialist in het recyclen van oude accu's. Omdat
de kosten hiervoor apart worden geïnd, is het mogelijk dat je Batavus dealer hiervoor een
klein bedrag rekent bij de aanschaf van een nieuwe e-bike of accu.

EZYRIDER GARANTIEPLAN

WALK ASSIST

Het EzyRider Garantieplan biedt je vijf jaar volledige garantie
op geselecteerde e-bike modellen, dus óók op de batterij, motor
en display. Dat betekent vijf jaar lang onbezorgd fietsen zonder
onvoorziene kosten. Gaat er een onderdeel van je e-bike kapot
door een materiaal- of constructiefout, dan word je e-bike
kosteloos gerepareerd. Je hoeft dan niets te betalen voor de
gebruikte onderdelen of voor de arbeidskosten. Voor slechts
€ 189 wordt elektrisch fietsen nu wel heel zorgeloos.
Slijtageonderdelen uitgezonderd.

De gemiddelde e-bike is zwaarder dan een gewone fiets. Lopen met een elektrische fiets aan
de hand, zou daarom geen pretje zijn zonder Walk Assist. Met deze handige ondersteuning
laat je fiets zich een stuk eenvoudiger manoeuvreren wanneer je ernaast loopt.

POWER ASSIST MODULE (PAM)
56

Wanneer je bij tegenwind of de heuvel op fietst, kun je wel wat extra power gebruiken.
De Power Assist Module staat je op die momenten bij. Hiernaast maakt deze module het
in en uit parkeren van je e-bike een stuk gemakkelijker. Hij werkt zowel voor- als achteruit.
Achteruit geldt uitsluitend bij de ION ® -modellen.

FIETSVERLICHTING

Zichtbaar veilig op weg met het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). Het Keurmerk stelt eisen
aan de voor- en achter verlichting én aan de wijze van de montage. De verlichting krijgt
afhankelijk van de testresultaten 1, 2 of 3 sterren.

XHP

Extra High Power aandrijving. Een motor met aanzienlijk meer vermogen, krachtige
ondersteuning en zeer soepele directe aandrijving.

EMC-APPROVED

Voldoet aan Europese regelgeving op het gebied van veiligheid en overige voorschriften
die gelden op elektrische gebruiksvoorwerpen.

WATTUUR

De energie die de accu levert in Wattuur. Hoe hoger het aantal Watturen, hoe groter
de afstand die afgelegd kan worden.

Wh

NEWTONMETERS

De kracht die vrijkomt uit de motor op het moment dat er druk op de pedalen wordt
uitgeoefend. Hoe meer Newtonmeters, hoe krachtiger de motor is.

ACCU

Bij diverse modellen kun je kiezen voor accu’s met een capaciteit van
300, 400, 500 of 600 Wh.

GPS

Altijd in contact met je e-bike.

Nm

5JAAR XTRA GARANTIE

Batavus verzekert je van fietscomfort op geselecteerde e-bike
modellen. Onder meer met zijn uitgebreide garantievoorwaarden.
Elke e-bike van Batavus draagt standaard een fabrieksgarantie
van twee jaar. Maar wil je langer gerust zijn? Ga dan voor extra
garantie op je elektrische fiets. De Xtra Garantie-optie biedt je
voor € 189 nog eens drie jaar fabrieksgarantie – zonder eigen
risico of afwaardering van onderdelen. Ook hierbij geldt;
slijtageonderdelen uitgezonderd.
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“Het is zo fijn
om weer gewoon
de fiets te kunnen
pakken.”

© November 2017, tweede editie. Batavus is gevrijwaard van copyrights op foto’s en citaten en/of bronnen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook
worden verveelvoudigd, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbenden. In deze brochure zijn wijzigingen in specificaties, prijzen, kleuren,
teksten en afbeeldingen onder voorbehoud. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief 21% btw, exclusief afleveringskosten en exclusief recyclekosten accu.
De Batavus collectie wordt voortdurend geactualiseerd. Het kan zijn dat in de uitgave modellen staan, die nog niet/inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn.
Vraag je Batavus dealer daarom naar de actuele collectie of kijk op batavus.nl.
Batavus maakt onderdeel uit van Accell Nederland B.V. waarbinnen de volgende merken zijn vertegenwoordigd: Batavus, Juncker Bike Parts, KOGA, Loekie,
Sparta en Van Nicholas. Accell Nederland B.V. is onderdeel van Accell Group N.V. Accell Group N.V. richt zich internationaal op de midden- en hogere
segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming is marktleider in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland,
Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Europa is Accell Group N.V. marktleider in fietsen gemeten in omzet. De bekendste merken
die onder Accell Group N.V. vallen, zijn Batavus, Sparta, KOGA, Loekie, Ghost, Haibike, Winora, Raleigh, Diamondback, Lapierre, Atala, Redline en XLC.

Batavus
Postbus 515
8440 AM Heerenveen

