Kleine beurt
KLANTGEGEVENS
Naam:

Datum:

Telefoonnummer:

Naam monteur:

Framenummer:
Proefrit bij aanvang van werkzaamheden uitgevoerd
BLIJF AF VAN AFSTELLINGEN VAN ZADEL EN STUUR ZONDER OVERLEG MET DE KLANT
WIELEN

CONTROLE

Voorwiel

Speling
Staat het wiel recht tussen de vorkpoten
Zitten er losse spaken in
Zit er een slag in
Scheurtjes, deuken en doorgeklemde velgrand
Bandenspanning controleren
Ventieldopje aanwezig
Band ligt juist in de velg

Achterwiel

Speling
Staat het wiel recht tussen de vorkpoten
Zitten er losse spaken in
Zit er een slag in
Scheurtjes, deuken en doorgeklemde velgrand
Bandenspanning controleren
Ventieldopje aanwezig
Band ligt juist in de velg

BEVESTIGING
Voorasmoeren
Achterasmoeren
Spatbord voor
Spatbord achter
Dynamo
Koplamp
Achterlicht
Accessoires goed vast gemonteerd, zoals bel, slot of losse verlichting.
Standaard
Zadel en stuurbouten natrekken
Balhoofdspeling stellen (altijd borgmoer natrekken
Zadel en stuur niet te hoog? Let op markering op zadel- en stuurpen
Handvatten goed vast
REMMEN
Voorrem

Staat van remblokken
Staat van remkabel
Remt de fiets gelijk
Grijpt de remgreep links en rechts gelijk aan
Staan de remblokken recht
Remt zonder piepen
Vrije slag

Achterrem

Staat van remblokken
Staat van remkabel
Remt de fiets gelijk
Grijpt de remgreep links en rechts gelijk aan

Staan de remblokken recht
Remt zonder piepen
Vrije slag
VERLICHTING
Stand van de dynamo
Bedrading en stekker van de (naaf)dynamo
Koplamp
Achterlicht
Batterijen nog in orde
AANDRIJVING
Crankbouten
Speling op de trapas
Trapasbussen (vooral bij hybridefietsen)
Pedalen, schroefdraad natrekken en controle op slijtage
Ketting, controle op slijtage smeren en afstellen indien nodig reinigen in spoelbak
VERSNELLINGEN
Staat van de kabels
Lagering
Afstelling van cassette joint en shifter
Lagering van versnellingsnaaf
SMEREN
Teflonspray:

Vaseline
Vet (Kroon Oil)

Remhendels
Begin en uiteinden van de buitenkabels
Slot
Standaard
Verende voorvork
Chromen delen
Standaard met veer (bijvoorbeeld batavus standaard)

LEENFIETS EXTRA’s
Stickers van de Kromme Spaak op het frame
Sleutelhanger met leenfietsnummer er op
Sticker met leenfietsnummer op het achterspatbord
EINDCONTROLE
Proefrit ter nacontrole uitvoeren
Nacontrole uitgoevoerd

Nacontrole door chef WP

