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Let’s all cycle!

Zelfstandig fietsen

      Driewielfietsen

      Scootmobielfiets

      Lage instapfiets

      Loophulp

Samen fietsen

      Duofietsen

      Tandems

      Rolstoelfietsen

      Transportfiets

Technische specificaties

Opties/accessoires

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Over Van Raam

Aanschaf

Service 

             ij geloven dat als mensen langer mobiel en   
        zelfstandig zijn, ze zich gelukkiger voelen. 
Daarom bieden we mensen met een beperking 
die niet op een traditionele fiets kunnen fietsen, 
duurzame en eigentijdse mobiliteit. Met een Van 
Raam fiets ervaar je zelfstandigheid en vrijheid. 
Dat is onze visie en de reden van ons bestaan. 

We zijn een familiebedrijf met een historie van 110 
jaar. Sinds de jaren tachtig zijn we gespecialiseerd 
in het ontwerpen en produceren van unieke 
aangepaste fietsen. 

We zijn trots op wat we met elkaar bereiken en de 
duurzame impact die we hebben op klanten. Dit 
doen we momenteel met zo’n 300 medewerkers. 
Let’s all cycle!

Van Raam directie: Marjolein, Ronald en Jan-Willem

In deze productgids wordt gebruik gemaakt van QR-codes. Deze QR-codes bevatten een link naar een 
pagina op de Van Raam website. Op de webpagina staat meer informatie over het desbetreffende 
onderwerp. 

Een QR-code kun je scannen door de camera op je smartphone/tablet te openen en deze te richten op 
de QR-code. Er verschijnt een link waar je op kan klikken en je wordt doorverwezen naar de website. 
Werkt het niet? Download dan een QR-code scanner app in de app store van jouw smartphone/tablet.

Scan deze QR-code 
en je komt direct op 
www.vanraam.com

Let's all cycle!

Scan de QR-code
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Zelfstandig fietsen

Voordelen

Stoppen zonder af te stappen

Drie wielen bieden stabiliteit tijdens het fietsen

Veel verschillende modellen

Parkeerrem maakt het mogelijk om veilig op- en af te stappen

Je hoeft het evenwicht niet zelf te bewaren

Driewielfietsen
Driewielfietsen maken het mogelijk voor mensen met een beperking om 
langer zelfstandig te blijven fietsen. De drie wielen zorgen voor stabiliteit en 
veiligheid tijdens het fietsen. 

Van Raam heeft verschillende modellen driewielfietsen in het assortiment 
voor alle leeftijdsgroepen. Er is vrijwel altijd een fiets die aansluit bij jouw 
wensen.

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen
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“Met de Easy Rider kan ik er zelf op uit en geniet ik weer 
van het fietsen. De zitting is erg comfortabel.” - Kristel

''

Zitdriewielfiets

Voordelen

Populaire opties/accessoires

De Easy Rider is een driewielfiets voor volwassenen met optimale  
rij-eigenschappen waar je gemakkelijk op fietst. Door het unieke frame is er 
een lage instap en ligt het zwaartepunt lager. Dit zorgt voor een stabiel en 
veilig gevoel. 

Deze zitdriewielfiets heeft een comfortabele en eenvoudig te verstellen 
zitting. De voorwaartse trapbeweging en de vering in het frame zorgen voor 
een perfect rijcomfort. De Easy Rider is hierdoor geschikt voor korte ritjes, 
maar ook voor langere fietstochten. 

Het moderne aerodynamische design met o.a. gehydrovormde buizen geeft 
de Easy Rider een sportieve uitstraling. Met optionele trapondersteuning 
(Smart E-Bike) wordt fietsen nog eenvoudiger.

Geveerd frame voor optimaal comfort

Wendbaar door kleine draaicirkel 

Comfortabele zitting met stuitontlasting en verstelbare rugsteun

Geschikt tot 140 kg (bij versterkt frame tot 180 kg)

Zitting en stuur zeer eenvoudig te verstellen

Verschillende framematen (M en L)

Diverse typen veringen voor optimaal comfort

Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden

Gordel, spiegel, armleuningen of voetenbakje voor extra veiligheid

Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius





Easy Rider

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/easy-rider
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/easy-rider
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Easy Rider Junior
Zitdriewielfiets

De Easy Rider Junior zitdriewielfiets is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
vanaf ca. 4 jaar en kleinere volwassenen. De fiets biedt veel stabiliteit door 
het lage zwaartepunt en heeft een lage instap. 

De zitting met rugsteun en de vering in het frame zorgen voor extra rijcomfort 
tijdens fietstochten. De Easy Rider Junior heeft een sportieve en moderne 
uitstraling. 

Dankzij het unieke frame maak je tijdens het fietsen een voorwaartse 
trapbeweging, waardoor je meer kracht kunt zetten met je benen. Een stoere 
fiets die geschikt is voor korte en lange fietsritten.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Voetenbakje of balanspedaal voor pedaalaanpassing

Spiegel voor extra veiligheid

8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem

Mand voor het meenemen van benodigdheden





Voordelen
Comfortabele zitting met rugsteun

Geveerd frame voor optimaal comfort

Korte draaicirkel

Past door normale deuropening

Lage zitpositie met laag zwaartepunt voor meer stabiliteit

“Onze dochter met evenwichtsproblemen is ontzettend 
blij en trots op deze driewieler.” - Fam. Meyer

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/easy-rider-junior
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/easy-rider-junior
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Ligdriewielfiets

Voordelen
Comfortabele zitting met rugsteun

Minder belasting van rug, nek, schouders en polsen door onderstuur

Vering zorgt voor extra comfort

Eenvoudig op- en afstappen

In lengte instelbaar

De Easy Sport is een ideale driewielfiets 
voor sportief ingestelde mensen die ook van 
comfort houden. Deze driewielfiets heeft een 
ergonomisch verstelbare zitting met rugsteun, 
waarmee zowel een sportief als recreatief rondje 
gefietst kan worden. 

Dankzij het onderstuur worden je rug, nek, 
schouders en polsen minder belast. De Easy 
Sport is in lengte instelbaar, zo krijg je de ideale 
fietshouding aangepast op jouw lengte. 

De vering in het frame geeft extra comfort 
tijdens het fietsen.

Met de optionele trapondersteuning 
wordt fietsen met de Easy Sport nog 
eenvoudiger.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem

Voorkeursbediening aan 1 zijde op het stuur of éénhandig te bedienen slot 

Diverse zittingen (XL zitting of ligfietskuip)

Voetenbakje voor fixatie op het pedaal





“Ik kan mijn arm niet goed omhoog krijgen. Deze fiets met 
onderstuur is de oplossing. Het is fantastisch!” - Daniel

Easy Sport

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/easy-sport
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/easy-sport
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Maxi
Traditionele driewielfiets

De Maxi is een traditionele, maar trendy driewielfiets voor volwassenen. Dankzij de drie wielen zit je 
stabiel en fiets je met een veilig gevoel. Daarnaast is de fiets lichtlopend en wendbaar. 

Bij de Maxi heb je een hoge zitpositie, waarmee je tijdens een fietstocht goed overzicht op de weg en je 
omgeving hebt. Na een winkelbezoek neem je boodschappen eenvoudig mee op de fiets in de optionele 
boodschappenmand. 

Dankzij de toegankelijke instap is op- en afstappen eenvoudig. Uiteraard is de Maxi ook verkrijgbaar met 
een elektromotor voor trapondersteuning.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

8 versnellingen of ergogel zadel voor comfortabel fietsen

Spiegel of voetenbakje voor extra veiligheid

Anti-lek banden

Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden





Voordelen
Stabiele driewieler in ‘klassieke’ uitvoering

Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht

Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel

Kan door een normale deur

Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

“Door een infarct kon ik niet meer fietsen. Toen kwam de 
Maxi als dé oplossing zodat dit toch weer kan!” - Eva

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/maxi
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/maxi
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Maxi Comfort
Driewielfiets met lage instap

Van Raam heeft een variant op de traditionele driewielfiets. De Maxi Comfort driewielfiets heeft een 
extra lage en ruime instap. Dit maakt het op- en afstappen van de fiets erg eenvoudig. 

Op deze driewielfiets zit je niet boven de trapas, maar er iets achter. Hierdoor kun je een optimale 
kniebeweging maken en toch iets lager zitten. Doordat het zwaartepunt lager ligt, fietst de driewielfiets 
erg comfortabel.

Op zoek naar een lage instapfiets met twee wielen? Dan is de Balance misschien een goede keuze. 
Bekijk de Balance op pagina 26.

Voordelen

Populaire opties/accessoires

Eenvoudig op- en afstappen door extra lage instap

Ergonomische en comfortabele zithouding

Meer kracht door voorwaartse trapbeweging

Semi-hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht

Lichter sturen dan standaard driewielfiets

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Verschillende framematen

Rugsteun (met riem) of voetenbakje voor fixatie en veiligheid

Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden

8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem





“De Maxi Comfort driewieler geeft me weer vertrouwen 
en zekerheid om eropuit te trekken.” - Gerda

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/lage-instapfietsen/maxi-comfort
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/lage-instapfietsen/maxi-comfort
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Midi
Traditionele driewielfiets

De traditionele Midi driewielfiets is geschikt 
voor oudere kinderen vanaf ca. 8 jaar of kleinere 
volwassenen. 

Deze trendy vormgegeven fiets is wendbaar en 
lichtlopend, daarnaast is de Midi door de drie 
wielen zeer stabiel. Dankzij de hoge zitpositie 
heb je een goed zicht op het verkeer en de 
omgeving. 

Ondanks de drie wielen, pas je met de Midi 
eenvoudig door een normale deur, zodat 
je de fiets bijvoorbeeld in de schuur kunt 
zetten. 

Met eventuele opties, zoals 
trapondersteuning, maak je de Midi 
helemaal naar wens en wordt fietsen 
nog eenvoudiger.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem

Rugsteun (met riem) of spiegel voor extra veiligheid

Eénhandig te bedienen slot

Mand voor het meenemen van benodigdheden





Voordelen
Stabiele driewieler in ‘klassieke’ uitvoering

Wendbaar en lichtlopend door o.a. differentieel

Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht

Kan door een normale deur

Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

“Ik wilde eerst geen driewielfiets, maar met de Midi is 
alles makkelijker geworden. Ik kan overal heen.” - Peter

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/midi
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/midi
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Mini
Kinderdriewielfiets

De Mini driewielfiets is een vrolijke driewielfiets voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. De drie wielen zorgen 
voor stabiliteit tijdens het fietsen en dat op- en afstappen eenvoudiger is. 

De Mini is een lichtlopende fiets waar kinderen makkelijk op wegfietsen. Er zijn extra opties, zoals 
bijvoorbeeld een duwstang die op de fiets kan worden bevestigd, of rug- en voetfixatie. 

De Mini maakt het voor kinderen mogelijk om weer samen met hun vriendjes en familie te fietsen. 

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Duwstang

Voetenbakje, pedaalverbreder of balanspedaal met wreefriem

Aanpassing in framehoogte 

Rugsteun met riem voor extra stabiliteit





Voordelen
Stabiele fiets

Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Zeer wendbaar

Lichtlopende fiets

Kan door een normale deur

“Tim is erg blij met deze fiets. Hiervoor kon hij niet fietsen, 
nu kan dat samen met zijn vriendjes.” - Fam. Smits

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/mini
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/mini
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Husky
Kinderdriewielfiets

De vrolijke en kleurrijke driewielfiets Husky is geschikt voor jonge kinderen 
vanaf ca. 2 jaar die moeite hebben met stabiliteit.

In de crank zitten standaard crankverkorters geïntegreerd, zodat een kind 
goed bij de pedalen kan. Daarnaast heeft de Husky een speciaal ontwikkelde 
trapas, waardoor er recht naar beneden wordt getrapt.

Met de optionele rugsteun, eventueel met riem, zit een kind stevig op de 
fiets en met de duwstang kan de fiets geduwd worden als het zelfstandig 
fietsen soms nog lastig is.

Op de Husky is geen elektromotor voor trapondersteuning mogelijk.

Populaire opties/accessoires
Rugsteun, eventueel met riem

Duwstang

Voetenbakje of balanspedaal met wreefriem voor pedaalaanpassing

Doorlopend stuur

Lichter of zwaarder verzet





“Door deze fiets kan onze dochter weer 
meefietsen met de andere kindjes.” - Rian 

Voordelen
Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel

Crankverkorters

Speciaal ontwikkelde trapas, waardoor kind recht naar beneden trapt

Zadel is eenvoudig in hoogte te verstellen door snelspanner op het zadel

Kleurrijk en vrolijk

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/husky
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewieler-voor-kinderen/husky
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Viktoria en Viktor
Driewielfietsen met twee wielen voor

De Viktoria en Viktor zijn driewielfietsen met twee wielen voor en één achter. Deze fietsen zijn speciaal 
ontworpen voor mensen die moeite hebben met het inschatten van de breedte van een driewielfiets. 

De Viktor is ontworpen voor volwassenen en zijn kleine zusje Viktoria voor jongeren en kleinere 
volwassenen. Beide fietsen hebben een lage en ruime instap wat op- en afstappen gemakkelijk maakt. 

Vanwege de drie wielen is het niet noodzakelijk om af te stappen wanneer je (bijna) stil komt te staan. 
Met optionele trapondersteuning wordt fietsen nog eenvoudiger. 

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden

Spiegel, balanspedaal of voetenbakje voor extra veiligheid

Ergogel zadel

8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem





Voordelen
Breedte van de fiets eenvoudig in te schatten

Lage en ruime instap

Goed overzicht door hoge zitpositie

Stabiele fiets door drie wielen 

Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

“Dankzij de Viktor heb ik het vertrouwen dat ik de 
breedte van een doorgang goed inschat.” - Bob 

''

Viktoria Viktor

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/viktoria
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/viktor
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/viktoria
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/driewielfietsen/driewielfietsen-voor-volwassenen/viktor
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Easy Go
Scootmobielfiets

De Easy Go is een unieke fiets: het is een (elektrische) fiets en een scootmobiel in één. Je kan tijdens een 
rit eenvoudig wisselen tussen drie standen. Je fietst geheel zelfstandig, je fietst met trapondersteuning 
of je rijdt in de scootmobielstand.

Elektrisch fietsen of rijden kan in drie ondersteuningsstanden, zowel voor- als achteruit. Bij de 
scootmobielfunctie kun je de voeten laten rusten op de opklapbare voetenplaat. De Easy Go is stabiel, 
compact en wendbaar en daarom zeer geschikt om boodschappen mee te doen. Je hebt een rechte 
zithouding door de comfortabele zitting.

Populaire opties/accessoires
Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius

Eénhandig te bedienen slot

Opklapbare armleuningen

Richtingaanwijzer set

Comfortstoel XL





“Door mijn ziekte heb ik vaak niet genoeg energie om te 
fietsen. Met de Easy Go kan ik toch naar buiten.” - Wendy

Voordelen
Fiets, elektrische fiets (Smart E-Bike) en scootmobiel in één

Compacter dan een scootmobiel

Zowel voor- als achteruit fietsen en rijden

Veilig door de anti-kiep wielen en parkeerrem

Er is geen rijbewijs of rijvaardigheidscertificaat nodig 

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/scootmobiel-fiets/easy-go
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/scootmobiel-fiets/easy-go
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Balance
Lage instapfiets

Voordelen
Extra ruime en lage instap

Altijd met beide voeten aan de grond zonder af te stappen

Meer kracht door voorwaartse trapbeweging

Ergonomische zithouding

Fietst comfortabel door lager zwaartepunt

De Balance is een lage instapfiets. Door het unieke frame heb je een lage 
zitpositie, waardoor je beide voeten op de grond kan zetten. Hierdoor hoef 
je niet van het zadel af en kun je toch met optimaal gestrekt been fietsen. 

Het zwaartepunt ligt bij deze fiets lager, wat het fietsen extra gemakkelijk en 
comfortabel maakt. De Balance heeft een unieke ergonomische zithouding 
waarbij polsen, schouders en de nek worden ontlast. 

Wil je een lage instapfiets met drie wielen? Dan is de Maxi Comfort 
driewielfiets een goede keuze. Bekijk de Maxi Comfort op pagina 14.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Verschillende framematen 

Eénhandig te bedienen slot

Fietstas of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden

Spiegel voor extra veiligheid





“De Balance fietst fijn en ik kan altijd met beide voeten  
op de grond staan. Het voelt heel veilig.” - Jacqueline

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/lage-instapfietsen/balance
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/lage-instapfietsen/balance
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Populaire opties/accessoires
Afneembaar mandje aan het stuur

Snelspanner voor eenvoudig verstellen van het stuur

Versterkte uitvoering (tot 150 kg)

Ergogel zadel

Verschillende framehoogtes





“Ik kan niet meer zonder mijn loophulp. Ik doe er zelfs 
boodschappen mee en mag bijna elke winkel in.” - Ingrid

Voordelen
Ontlast rug, heupen, knieën en enkels

Lopen kost minder moeite

Opvouwbaar en hierdoor makkelijk mee te nemen

Compact en licht van gewicht

Wendbaar door de twee wielen

City
Loophulp

Met de City loophulp, ook wel loopfiets genoemd, kost lopen of staan veel minder moeite. Je 
lichaamsgewicht wordt gedragen door het zadel, waardoor je rug, heupen, knieën en enkels ontlast 
worden. 

Opstappen is eenvoudig en veilig door de lage instap en de handrem waarmee je de loophulp fixeert bij 
het opstappen. Is een rolstoel nog niet nodig en heeft een rollator niet je voorkeur? Met de City zijn lange 
afstanden lopen weer mogelijk. Daarnaast is de loophulp toegestaan in veel winkels. 

De City is zeer wendbaar door het compacte formaat en de twee kleine stevige wielen.

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/loophulp/loophulp-city
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/loophulp/loophulp-city
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Voordelen

Goed zicht en communicatie door zitplaatsen naast elkaar 

Eén hoofdbestuurder + passagier(s)

Als de passagier kan zitten, kan deze al mee 

Eenvoudig in gebruik

Samen genieten van fietstochten 

Samen fietsen

Duofietsen
Als zelfstandig fietsen niet gaat, kan er gekozen worden voor een Van Raam 
fiets waarmee je samen kunt fietsen.

Op een duofiets zit je naast elkaar. Bij de Fun2Go is er één bestuurder en 
één passagier. De FunTrain is een aanhanger die achter de Fun2Go wordt 
gekoppeld. Zo kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen. 

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen
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Met de Fun2Go duofiets kun je samen fietsen. 
Doordat je naast elkaar zit, kun je goed met elkaar 
communiceren en samen van de omgeving 
genieten. 

De bestuurder heeft de volledige controle over 
de duofiets en de passagier kan optioneel 
meetrappen. Hierdoor is deze fiets zeer 
geschikt om samen te fietsen met personen 
die niet (meer) zelfstandig aan het verkeer 
kunnen deelnemen. 

De Fun2Go zorgt gegarandeerd voor 
uren fietsplezier en wordt veel gebruikt 
bij onder andere zorginstellingen. Om 
zonder veel inspanning goed te kunnen 
fietsen, kun je kiezen voor elektrische 
trapondersteuning.

Fun2Go
Duofiets

Voordelen

Populaire opties/accessoires

Goed zicht en goede communicatie door zitplaatsen naast elkaar

Als de passagier kan zitten, kan deze al mee (meefietsen is niet verplicht)

Eenvoudig te besturen met korte draaicirkel

Eén persoon stuurt, beide kunnen trappen

Comfortabele verstelbare zittingen met rugleuning

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Draaibare stoel om eenvoudig op te stappen

Gordel, armleuning of voetenbakje voor extra veiligheid

Wegklapbare voetenplaat voor passagier

Schakelnaaf om te bepalen of passagier wel/niet meefietst





“Dankzij de Fun2Go komen we weer op meerdere  
plekken. We hebben onze vrijheid terug.“ - Olivia

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/fun2go
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/fun2go


34 35

Voordelen

Populaire opties/accessoires

Eén begeleider fietst met drie passagiers

Eenvoudig te koppelen achter een Fun2Go duofiets

Goed zicht en communicatie door zitplaats naast elkaar

Eenvoudig te verstellen zittingen met rugleuning

Losse FunTrain makkelijk op de plek zetten met opklapbaar steunwiel

Wegklapbare voetenplaat voor passagiers

Keuze of passagiers van de FunTrain wel/niet/verplicht meefietsen

Gordels en armleuningen voor extra veiligheid

Voetenbakje voor pedaalaanpassing

Anti-lek banden





FunTrain
Duofietsaanhanger

Samen fietsen wordt met de FunTrain nog specialer. Met deze 
duofietsaanhanger, die je achter een Fun2Go koppelt door middel van een 
trekhaak, kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen. 

De hoofdbestuurder zit op de voorste duofiets en heeft de volledige controle 
over de trein, omdat de bestuurder als enige kan sturen en remmen. De 
aanhanger beschikt over een automatische oplooprem waardoor deze veilig 
en goed remt. Bij de FunTrain zit je naast elkaar, waardoor je goed met elkaar 
kan communiceren en ondertussen van de omgeving kunt genieten. 

Door het opklapbare steunwiel is een losgekoppelde FunTrain makkelijk te 
verplaatsen. “Het is gezellig om met drie bewoners op pad te gaan, 

zij kijken uit naar de ritjes die we maken.” - Kim
''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/funtrain
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/funtrain
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Voordelen

Mobiliteit vergroten

Goed overzicht door de hoge zitpositie

Lage instap

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende opties

Eenvoudig in gebruik

De tandems van Van Raam worden gebruikt om samen te kunnen genieten 
van het fietsen. Door de lage instap en de verschillende opties worden de 
tandems veel gebruikt voor mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen.

Van Raam heeft tweewiel- en driewieltandems voor twee volwassenen en 
tandems voor een volwassene en een kind.

Tandems

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems
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Twinny en Twinny Plus
Tandems voor volwassenen

De Twinny is een tweewieltandem voor volwassenen. Bij deze fiets zit je achter elkaar tijdens een 
fietstocht, met meer ruimte tussen beide zitplaatsen dan de gemiddelde tandem. Eén persoon stuurt 
en remt, beide kunnen trappen. De hoofdbestuurder kan optioneel de manier van meefietsen van de 
passagier instellen. Het grote voordeel van deze tandem is de lage instap. Bij de Twinny heb je een hoge 
zitpositie, waardoor beide fietsers een goed overzicht hebben. 

De Twinny Plus is een tandem met drie wielen. Deze tandem is gebaseerd op de Twinny tandem, maar 
heeft twee wielen achter. Het fijne van deze driewieltanden is dat je veel stabiliteit hebt en makkelijk 
op- en af kunt stappen als de fiets stilstaat. 

De tandems hebben een stevig en stabiel frame dat zorgt voor goede rij-eigenschappen.

Voordelen

Populaire opties/accessoires

Extra ruimte tussen beide personen

Lage instap

Eenvoudig op- en afstappen door de stevige standaard op de Twinny

Bij de Twinny Plus kan je makkelijk op- en afstappen door de drie wielen

Goed overzicht door hoge zitpositie

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Keuze uit voor- of achterbesturing 

Verschillende framehoogtes

Rugsteun (met riem) of voetenbakje voor fixatie en veiligheid

Bestuurder kan kiezen of passagier wel/niet/verplicht meefietst





“Paul kan niet zelfstandig fietsen, maar heeft een 
goede fysieke gezondheid. Hij geniet van fietsen.” - Laura

''

Twinny

Twinny Plus

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/twinny
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/twinny-plus
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/twinny-plus
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/twinny
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Kivo en Kivo Plus
Tandems voor kind + ouder/begeleider

De Kivo is een tweewieltandem voor een ouder of 
begeleider die met een kind wil fietsen. Het kind 
zit voor op de tandem en heeft zo goed zicht op 
de omgeving tijdens een fietstocht. 

De ouder zit achterop en kan daarmee het 
overzicht bewaren op het kind en het verkeer. De 
Kivo heeft 8 versnellingen en een schakelbare 
vrijloopnaaf, zodat de ouder kan kiezen of het 
kind wel/niet/verplicht meefietst.

De Kivo Plus is een driewieltandem wat zorgt 
voor meer stabiliteit tijdens het fietsen. 

Door de twee achterwielen wordt het nog 
gemakkelijker om op- en af te stappen van 
de tandem.

Voordelen

Populaire opties/accessoires

Goed zicht op de omgeving en weg voor zowel ouder/begeleider als kind

8 versnellingen en schakelbare vrijloopnaaf

Lage instap voor zowel ouder/begeleider als kind

Begeleider kan kiezen of kind wel/niet/verplicht meefietst

Goede rij-eigenschappen vergeleken met tandems van andere fabrikanten

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Rugsteun (met riem) voor fixatie en veiligheid

Verschillende framehoogtes 

Voetenbakje of crankverkorter voor pedaalaanpassing

Transferstandaard op de Kivo voor gemakkelijk op- en afstappen





“Het is zo fijn om met onze dochter te kunnen fietsen! 
Lekker samen naar buiten en naar de speeltuin.” - John

''

Kivo

Kivo Plus

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/kivo
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/kivo-plus
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/kivo-plus
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/tandems/kivo
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De rolstoelfietsen van Van Raam maken het mogelijk om samen te fietsen 
met iemand die dit niet zelf kan. 

Op de OPair neemt de passagier plaats in de zitting aan de voorkant van de 
fiets. Bij de VeloPlus kan de passagier in de eigen rolstoel blijven zitten.

Rolstoelfietsen
Voordelen

De fietsen kunnen tot dicht bij de eindbestemming gebruikt worden

Goed zicht voor zowel bestuurder als passagier

Eenvoudig in gebruik

Mobiliteit vergroten op een milieuvriendelijke manier

Passagier en begeleider kunnen samen genieten van fietstochten

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen
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Rolstoelfiets

Voordelen
Stabiel fietsen door schuinstaande voorwielen

Eenvoudig te besturen door normale stuuruitslag

Vering voor extra comfort voor passagier en bestuurder

Ergonomische fietshouding voor bestuurder

Wegklapbare en verstelbare voetensteunen voor passagier

De OPair is geschikt om samen te fietsen met iemand die niet zelf kan fietsen. 
Aan de voorkant van de OPair is een comfortabele zitting gemonteerd, maar 
er kan ook optioneel voor een eigen zitting worden gekozen. 

De zitdiepte en de rugleuning kunnen worden ingesteld op de maten van de 
passagier. De bestuurder van de fiets heeft goed overzicht op de weg en op 
de passagier. De passagier kan van het uitzicht genieten. 

De OPair is ook verkrijgbaar met een deelbaar frame, zodat het voorste 
gedeelte op locatie als rolstoel gebruikt kan worden.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Deelbaar frame: voorste gedeelte is te gebruiken als losse rolstoel

Zitbreedte instelbaar, zodat de zitting ook geschikt is voor kinderen

Diverse gordels of voetfixatie voor de passagier

Extra accupakket voor grotere actieradius





OPair

“Helaas kan ik niet zelfstandig fietsen, maar met deze 
fiets kunnen we er toch weer samen op uit.” - Richard

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen/opair
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen/opair
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Rolstoeltransportfiets

Voordelen
Passagier kan in eigen rolstoel blijven zitten

Kantelbaar plateau om passagier in rolstoel op de fiets te zetten

Stabiel en wendbaar door laag zwaartepunt en meesturende voorwielen

Drie fixeerhaken en gordel om rolstoel veilig mee vast te zetten

Geschikt voor vrijwel iedere handbewogen rolstoel (max. 74 cm breed)

De VeloPlus is een fiets waarop mensen in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden. De rolstoel met passagier kan gemakkelijk 
op het kantelbare plateau gereden worden zonder tilhulp of grote krachtinspanning. De VeloPlus is standaard geschikt voor een 
passagier inclusief rolstoel tot max. 140 kg.

De rolstoel wordt veilig op de rolstoelfiets vastgezet door middel van rolstoelvergrendeling en een gordel. Het lage zwaartepunt en 
de breed geplaatste voorwielen zorgen voor een stabiele fiets. Dit maakt de fiets ideaal voor fietstochtjes met rolstoelgebruikers. 

Optionele trapondersteuning maakt het fietsen op deze modern vormgegeven rolstoelfiets nog makkelijker.

Populaire opties/accessoires
Trapondersteuning (Smart E-Bike)

Anti-lek banden

Elektrisch liersysteem om passagier in rolstoel op de fiets te zetten

Extra accupakket voor grotere actieradius

Versterkte voorzijde (passagier inclusief rolstoel tot max. 200 kg)





VeloPlus

“Met deze fiets kan ik met mijn vader fietsen en kunnen 
we samen weer leuke uitstapjes maken.” - Jessica

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen/veloplus
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/rolstoelfietsen/veloplus
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Chat
Riksja transportfiets

Voordelen
Standaard uitgerust met trapondersteuning (Smart E-Bike)

Comfortabel en veilig zitten op het bankje voorin met gordels

Eenvoudig op te stappen door neerklapbare voetenplaat

Voordeliger dan vervoer per bus/taxi

Gemakkelijk te besturen

De Chat is een riksja waarbij één bestuurder 
met één of twee passagiers voorop de fiets kan 
fietsen. De passagiers zitten in een ergonomische 
zitkuip met gordels en vering. De bestuurder zit 
achter hen en heeft daardoor goed zicht over de 
passagiers en het verkeer. 

De Chat geeft mensen de mogelijkheid om met 
elkaar te kletsen tijdens een gezellige fietstocht. 
De fiets is geschikt voor mensen die onder 
begeleiding eropuit willen trekken. Met de Chat is 
elk ritje een echt uitje!

Populaire opties/accessoires
Een huif, zodat passagiers beschut zijn tegen zon en regen

Extra accupakket voor grotere actieradius

Spiegel voor extra veiligheid

Fietstas of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden

Beenkleed, zodat passagiers ook op koude dagen warm blijven





“Onze cliënten vinden fietsen heerlijk. Ze komen op 
bekende ‘oude’ plekken en genieten hiervan.” - Thomas

''

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/transportfietsen
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/transportfietsen
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Technische specificaties

1 = Aanpasbaar 2 = Versterkte uitvoering mogelijk
3 = OPair: zowel bestuurder als passagier max. 120 kg. VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte 
voorzijde max. 200 kg). Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.

-Framehoogte (cm)

Instaphoogte (cm)

Max. gewicht bagagedrager (kg)

Gewicht fiets (± kg)
(zonder elektrosysteem)

Lengte fiets (cm)

Breedte fiets (cm)

Optie deelbaar frame

Max. gebruikersgewicht (kg)

Binnenbeenlengte (cm)

Easy Rider M

35

20

49

78

225
max.

1402

65-88

Easy Rider L

-

35

20

51

78

242
max.

1402

85-108

Easy Sport

-

31

20

39

80

195-225

-

120

65-1051

Easy Rider Junior

-

35

20

36

75

175

80

47-731

M
axi

531

28

20

29

75

180

120

80-951

20

M
axi Com

fort

511

23

32

75

194

-

120

76-911

M
idi

411

25

20

27

75

168

90

66-801

M
ini

301

20

20

21

60

136

-

65

47-591

Husky

231

12

20

11

59

98

-

65

35-471

Viktoria

42

19

15

30

80

155

-

110

63-80

Viktor

50

16,5

15

30

89

173

-

110

75-93
Easy Go

-

28,5

20

64

71,5

166

-

140

78-901

Balance

511

23

20

22

66

182

-

120

76-911

City

471

22

-

9

55

113

-

1002

70-951

Fun2Go

-

-

20

69

113

200

-

1202

75-901

FunTrain

-

-

20

67

113

197

-

120

75-901

OPair

52

45

20

58

76

214

120 3

80-95

VeloPlus

52

28

20

64

253

253

110 / 1403

80-95

Tw
inny

521

37 voor
44 achter

20

35

66

259

120

77-891

Tw
inny Plus

521

37,5 voor
45 achter

20

44

75

261

120

77-891

Chat

52

45

20

97

111

232

-

120/ 2003

80-95

Kivo
301 voor
521 achter

36 voor
43 achter

20

39

66

244

-

120

50-621 
voor

77-891 
achter

Kivo Plus

301 voor
521 achter

36 voor
45 achter

20

48

75

246

-

120

50-621 
voor

77-891 
achter
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Opties/accessoires

Om een Van Raam fiets op je eigen wensen en behoeften 
af te stemmen, is het mogelijk om de fiets uit te breiden 
met opties/accessoires. Bij elk type fiets zijn er speciale 
opties verkrijgbaar die je helpen met fietsen, zorgen voor 
comfort en/of je fiets veiliger maken. Denk hierbij aan 
voetenbakjes, crankaanpassingen, gordels, rugsteunen, 
schakelpoken, speciale sturen of zadels, spiegels en 
stokhouders. Per Van Raam fiets kun je deze opties 
bekijken op de website. Daarnaast is het mogelijk om een 
Van Raam fiets in bijna elk mogelijke RAL-kleur te laten 
poedercoaten.

Twijfel je over de verschillende opties? Tijdens een 
afspraak bij Van Raam wordt er samen met een technisch 
adviseur gekeken welke fiets met welke opties het best 
bij jou past. Ook kun je tijdens deze afspraak veel gekozen 
opties van een Van Raam fiets bekijken en proberen, 
zodat je zeker weet dat je de juiste opties kiest voor jouw 
fiets. Bekijk pagina 60 voor meer informatie over een 
afspraak bij Van Raam. 

Naast de standaard opties verzorgt Van Raam ook 
maatwerk aanpassingen. Zo maken wij frames voor 
uitzonderlijke lengtes, gewichten of andere lichamelijke 
beperkingen. Informeer bij Van Raam naar de 
mogelijkheden.

Bekijk hiernaast de meest verkochte opties en 
accessoires van Van Raam.

Voetenplaat

Voetenbakje GordelTrapondersteuning (Smart E-Bike)

Armleuning Mand Crankaanpassing

Rugsteun (met riem) Speciaal stuur

Bekijk alle opties 
en accessoires op 
de website!

https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/rugsteun
https://www.vanraam.com/nl-nl/trapondersteuning
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/speciaal-stuur
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/voetenbakjes
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/gordels
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/voetenplaat-(wegklapbaar)
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/manden
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/voetenplaat-(wegklapbaar)
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/voetenbakjes
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/gordels
https://www.vanraam.com/nl-nl/trapondersteuning
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/manden
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/rugsteun
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties/speciaal-stuur
https://www.vanraam.com/nl-nl/opties
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Smart E-Bike met app

Alle elektrische fietsen van Van Raam zijn Smart 
E-bikes. Dit houdt in dat ze verbonden zijn met 
het internet (IoT connected) en dat je gegevens 
over je fiets kunt inzien op de Van Raam app op je 
telefoon. Deze app kun je gratis downloaden in de 
app store van jouw smartphone en is te gebruiken 
als luxe fietscomputer. Je kunt bijvoorbeeld 
de recepten aanpassen en na een fietstocht 
je gemiddelde snelheid en de totaal gefietste 
afstand bekijken.

Het is ook mogelijk om meldingen te ontvangen 
over je fiets via de Van Raam Smart E-Bike App. Je 
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een melding 
te ontvangen wanneer je accu bijna leeg is, of dat 
je accu te koud/warm is.

Starthulp
Het Silent elektrosyteem is standaard uitgerust met een starthulp: indien 
gewenst kun je over een afstand van ongeveer 10 meter ongeveer 6 km/per 
uur rijden zonder zelf mee te trappen.

Smart display
Het Silent systeem kun je bedienen met het Smart display dat op het stuur 
van de fiets wordt geplaatst. Op het Smart display zitten 5 knoppen; de aan/
uit knop, 3 knoppen voor de verschillende ondersteuningsstanden en de 
knop van de starthulp.

Accu indicatie
Op het Smart display kun je tevens de status van je accu bekijken aan de 
hand van gekleurde indicatie LED’s. Deze accu indicatie bestaat uit vijf groene 
LED’s waarvan de meest linkse ook rood kan branden. De accu indicatie geeft 
aan hoe vol de accu nog is. Ook op de accu is deze indicatie aan de hand van 
LED’s te zien.

Accu’s 
Van Raam maakt gebruik van twee verschillende Lithium Ion (Li-ion) accu’s. 
De hoogwaardige accu’s worden in Nederland geproduceerd en gaan vele 
laadcycli mee. Van Raam levert een geruisloze en krachtige (6 Ampère) lader 
bij de accu’s. Deze is uitgerust met een zelfzoekende magnetische connector, 
zodat deze eenvoudig en met één hand te verbinden is met de accu.

De elektrische driewielfietsen, duofietsen en driewieltandems hebben 
allemaal een Cube Li-ion accupakket (11 of 25 Ah). De overige elektrische 
fietsen hebben een Slim Li-ion pakket (13 Ah). De accu’s hebben een zeer 
hoge capaciteit, op een aantal fietsen is het mogelijk twee accu’s te gebruiken 
die samen een maximale capaciteit hebben van 1760 Wh.

Voor het Silent elektrosysteem zijn er drie verschillende motoren, de VR1F 
Silent, VR2F Silent HT en de VR2R Silent HT. Deze motoren leveren een 
maximaal nominaal continu vermogen van 250 Watt.

Alle Van Raam elektrische fietsen zijn voorzien van het Silent systeem. Dit systeem biedt 
trapondersteuning tijdens het fietsen. De motorbehuizing, accu’s, controller, software en het Smart 
display zijn speciaal door ons ontwikkeld voor onze aangepaste fietsen. Het systeem is makkelijk te 
gebruiken en maakt het fietsen eenvoudiger.

Drie verschillende ondersteuningstanden en starthulp

Eenvoudig te gebruiken

Vrijwel geruisloze, maar zeer krachtige elektromotoren

Uiterst hoogwaardige en veilige accu’s

Individueel te programmeren ondersteuning aangepast op de beperking

Jarenlang winnaar ExtraEnergy test

Smart E-Bike (IoT connected)

Gratis Van Raam E-Bike App

Voor- en achteruit fietsen met trapondersteuning 
(m.u.v. tweewielers en fietsen met terugtraprem)

Voordelen Silent Systeem

Smart display

Cube Li-ion accu

Slim Li-ion accu

VR1F motor van Silent elektrosysteem

Van Raam E-Bike App

Trapondersteuning (Smart E-Bike)

https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/app
https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/app
https://www.vanraam.com/nl-nl/trapondersteuning
https://www.vanraam.com/nl-nl/trapondersteuning
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Over Van Raam
Van Raam heeft een historie van meer dan 110 jaar en maakt al bijna 100 
jaar fietsen. Sinds 1986 ligt de focus op aangepaste fietsen. We hebben 
een historie als framebouwer en zijn specialist en wereldmarktleider in 
aangepaste fietsen.

Een Van Raam fiets maakt mensen mobiel en geeft mensen meer vrijheid 
en zelfstandigheid. Wij hebben daarom een breed aanbod van fietsen voor 
mensen met een beperking. De unieke rij-eigenschappen van iedere Van 
Raam fiets zorgen voor een bijzondere fietsbeleving. 

Onze Nederlandse kwaliteitsfietsen worden ontworpen 
door onze eigen ontwikkelingsafdeling en de productie 
vindt bijna geheel plaats in eigen huis. Met innovatieve 
en moderne productietechnieken en door het toevoegen 
van opties, accessoires en frame-aanpassingen maken 
wij voor vrijwel iedereen een passende aangepaste fiets.

Van Raam
Meer dan 110 jaar ervaring

Trots familiebedrijf

Maakt mensen mobiel

Maatwerk

Specialist en wereldmarktleider

Nederlandse kwaliteit

Innovatieve en moderne productietechnieken

Focus op duurzaamheid en milieu   

Moderne technieken en machines 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Samenwerking met studenten (innovatiehub Innovar)

Innovatie
Bij Van Raam zijn we altijd bezig om onze producten en processen te 
verbeteren en te vernieuwen. Van Raam streeft bij iedere afdeling naar 
innovatie en ontwikkeling. We zijn er dan ook trots op dat we onze fietsen 
hebben doorontwikkeld met de meest moderne productiemethoden. Sinds 
december 2018 doen we dit in onze duurzame en moderne fietsfabriek in 
Varsseveld. 

We hebben diverse innovatie-awards gewonnen en we zijn koploper in 
Smart Industry en Smart Working. Van Raam is met de ontwikkeling van 
Smart Industry veel gaan digitaliseren, automatiseren en robotiseren. 

De volgende innovatieve ontwikkelingen zijn van toepassing bij Van Raam:

Lasrobot

3D scanner                

Lees meer over 
Van Raam

https://www.vanraam.com/nl-nl/over-van-raam/over-ons
https://www.vanraam.com/nl-nl/over-van-raam/over-ons
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Productieproces

Het productieproces van een Van Raam fiets ziet er als volgt uit:

1. Ontwerp

2. Productie frame

3. Stralen en poedercoaten

5. Onderdelen verzamelen

6. Montage

7. Eindcontrole

4. Wielenmakerij

Onze Research en Development afdeling ontwerpt een nieuwe fiets.

Al onze fietsframes bestaan uit stalen buizen die bewerkt worden door 
verschillende machines. Denk hierbij aan computer gestuurde freesmachines 
en een 3D lasermachine. Onze lasrobot en lassers lassen alle bewerkte 
buizen aan elkaar tot een frame.

In een straalkast worden alle frames gestraald waarna ze in onze eigen 
spuiterij gepoedercoat worden. Een Van Raam fiets kan in bijna elk mogelijke 
RAL-kleur gepoedercoat worden.

In het geautomatiseerde magazijn worden alle onderdelen verzameld die de 
monteurs op het fietsframe van de Van Raam fiets monteren. 

Dit verschilt per model en omdat bij iedere fiets uit heel veel opties en 
accessoires kan worden gekozen. Sommige onderdelen maken wij zelf, zoals 
de assen.

Onze monteurs monteren alle onderdelen op de fiets. Ook de opties zoals 
de elektromotor, voetenbakjes, rugsteun en stokhouder worden op de fiets 
gezet.

Als de fiets helemaal klaar is wordt de fiets door onze eindcontrole monteurs 
nog één keer nagekeken en uitvoerig getest. 

Als de fiets door de eindcontroleur is goedgekeurd wordt de fiets 
klaar gemaakt voor transport en wordt de fiets verzonden naar de  
dealer/rijwielzaak die de fiets besteld heeft. De dealer/rijwielzaak zorgt voor 
de aflevering aan de klant.

Scan de QR-code met je smartphone/tablet en ontdek alles over het maken 
van een aangepaste fiets op de website.

In onze wielenmakerij assembleren we alle wielen zelf. We spaken alle 
wielen en met een machine wordt het velglint op de velg geplaatst. Na het 
velglint worden de spaken gespannen en wordt getest of de spanning goed 
is of dat het nog moet worden bijgesteld. Vervolgens worden de binnen- en 
buitenband bevestigd. Hierna is het wiel gereed om gemonteerd te worden 
op de fiets.
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https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/hoe-wij-fietsen-maken
https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/hoe-wij-fietsen-maken
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Aanschaf
Showroom
In onze ruime showroom in Varsseveld staan 
alle Van Raam fietsen. Naast de driewielers, 
rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, lage 
instap fietsen, loophulp, transportfiets en 
scootmobielfiets zijn ook de veel gekozen opties 
en accessoires in de showroom aanwezig. 
Op afspraak kun je de Van Raam showroom 
bezoeken. Bekijk de veel gekozen opties en 
accessoires op pagina 52.

Van Raam heeft ook een showroom/experience 
center in Duitsland. Hier kun je net zoals in 
Nederland alle Van Raam fietsen testen. Neem 
contact op met Van Raam om een afspraak 
te maken voor een bezoek aan één van onze 
showrooms.

Configurator
Bij Van Raam heb je de mogelijkheid om online 
je eigen fiets samen te stellen. Hier kun je alle 
keuzes maken voor jouw fiets en eventuele opties 
toevoegen. 

Zodra je de fiets naar jouw wensen hebt 
samengesteld, zie je precies wat de kosten zijn 
van jouw unieke Van Raam fiets.

Scan deze QR-code en stel je fiets 
samen met de online configurator.

Dealers
De verkoop van Van Raam fietsen gaat via onze dealers. Van Raam fietsen 
zijn internationaal verkrijgbaar bij o.a. de dealers die op onze website staan. 
Wij hebben verschillende soorten dealers, bijvoorbeeld Premium Dealers, 
revalidatiespecialisten/hulpmiddelenleveranciers, service partners en 
verhuurlocaties. 

Bij sommige dealers is het ook mogelijk om een proefrit te maken. De 
Premium Dealers hebben meerdere Van Raam fietsen in hun showroom 
staan. Daarnaast is er bij Premium Dealers altijd een specialist aanwezig 
en bezit de dealer over een werkplaats en vaardigheden om service uit te 
voeren. 

Bekijk welke dealer er in jouw buurt is gevestigd via 
www.vanraam.com/dealers.

Proefrit bij Van Raam
Een uitgebreide testrit met een Van Raam fiets is 
erg belangrijk, omdat een aangepaste fiets heel 
anders fietst dan een reguliere tweewielfiets.

Heb je interesse in een Van Raam fiets? Je kunt op 
afspraak vrijblijvend een proefrit maken op één of 
meerdere fietsen in één van onze showrooms. 
Plan zelf een afspraak in via de online planner op 
onze website, of neem telefonisch contact op met 
Van Raam.

Tijdens de afspraak ontvang je deskundig advies 
van onze technische adviseurs 
onder genot van een kop koffie of 
thee. Je kunt diverse 
fietsen uitproberen. In 
Varsseveld kan dit zelfs 
op een testbaan.

Plan een 
proefrit!

https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/aanschaf-en-onderhoud
https://www.vanraam.com/nl-nl/stel-je-fiets-samen
http://www.vanraam.com/dealers
https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/aanschaf-en-onderhoud
https://www.vanraam.com/nl-nl/stel-je-fiets-samen
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Service
Garantie Onderhoud Van Raam fiets

Reparatie via je Van Raam dealer

Colofon

Van Raam staat voor kwaliteit. Bij aankoop van een Van Raam fiets krijg je dan ook een uitgebreide 
fabrieksgarantie.

Wij hebben over de hele wereld deskundige dealers die onze aangepaste fietsen verkopen. De Van Raam 
dealers bestellen de fietsen en zorgen voor de aflevering aan de klant. Zij verzorgen ook de service en 
regelen de garantie. 

Het is belangrijk dat je Van Raam fiets tenminste jaarlijks wordt geïnspecteerd door een dealer om 
aanspraak te kunnen blijven maken op de garantie. Dit zorgt daarnaast ook voor een blijvende optimale 
fietservaring.

Een goed onderhouden fiets zorgt voor meer en langer fietsplezier. Om de 
conditie van je fiets optimaal te houden, kan er op regelmatige basis licht 
onderhoud (zoals het schoonmaken van de fiets en het smeren) en afstelwerk 
worden uitgevoerd. Dit verschilt per Van Raam fiets. Het is belangrijk om te 
weten wat er zelf onderhouden kan worden en wat via de Van Raam dealer 
gaat.

Meer informatie over het onderhoud is te vinden in de gebruiksaanwijzing 
van de betreffende fiets. Gebruiksaanwijzingen vind je op de productpagina 
van de fiets via www.vanraam.com.

Mocht er, ondanks goed onderhoud, een storing of defect zijn aan de fiets, dan 
kan er contact worden opgenomen met je Van Raam dealer voor reparatie. 
Reparaties, onderhoud en modificaties worden uitgevoerd met originele 
Van Raam onderdelen. Mocht een dealer toch nog met een vraag blijven 
zitten, dan kan de dealer altijd contact opnemen met de service-afdeling van  
Van Raam.

Al het nieuws en informatie over Van Raam vind je op de website www.vanraam.com. Volg ons op de sociale media kanalen 
YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn en mis niks. Abonneer op ons YouTube kanaal en ontdek elke week 
een nieuwe product-, instructie- of informatievideo.

Deze productgids is een uitgave van Van Raam Reha Bikes B.V. Niets uit deze productgids mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Van Raam Reha Bikes B.V. Bij 
foto’s van de fietsen kan het zijn dat er afbeeldingen worden gebruikt met opties die niet op de standaard uitvoering zitten. Tevens kunnen er na productie 
van deze productgids veranderingen aan de fiets zijn aangebracht. Lees voor het gebruik van onze fietsen eerst altijd de gebruiksaanwijzing goed door.  
Copyright ©. Druk- en zetfouten voorbehouden. Versie 1.

Volg Van Raam online

https://www.instagram.com/van_raam
https://www.youtube.com/vanraamvarsseveld
https://www.vanraam.com/nl-nl
https://www.facebook.com/vanraam.fietsen
https://www.pinterest.com/vanraambikes
https://www.twitter.com/vanraam
https://www.linkedin.com/company/van-raam
https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/aanschaf-en-onderhoud
https://www.vanraam.com
https://www.vanraam.com/nl-nl/advies-inspiratie/aanschaf-en-onderhoud
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