
Kopieerblad Fietscontrole 
 
 
Bij controle van de fiets van _________________________________________________ 
is het volgende gebleken:        (omcirkel ‘ja’ of ‘nee’) 
 
 
 

Algemeen: 
1. Het stuur zit goed vast.          Ja / nee 
2. De bel is goed te horen.          Ja / nee 
3. De handvatten zitten goed vast.         Ja / nee 
4. De remmen werken goed.          Ja / nee 
5. De banden hebben voldoende profiel.        Ja / nee 
6. De fiets past bij de lengte van het kind.        Ja / nee 
7. Het zadel zit goed vast.          Ja / nee 
8. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld.       Ja / nee 
9. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.      Ja / nee 
10. De bagagedrager zit goed vast.         Ja / nee 
11. De trappers hebben een stroef oppervlak.        Ja / nee 
 
 
 
 

Reflectie: 
12. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets.      Ja / nee 
13. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie.      Ja / nee 
14. Er zitten in beide trappers twee gele reflectoren.       Ja / nee 
15. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp.  Ja / nee 
 
Is bij elke vraag een ‘ja’ omcirkeld? Dan voldoet jouw fiets aan de eisen die de wet stelt  
aan een dagfiets en je fiets is overdag veilig in het gebruik.  
Je mag met je fiets overdag en bij goed zicht de weg op. 
 
 
 
 

Verlichting: 
16. De koplamp werkt.           Ja / nee 
17. Het achterlicht is rood, het werkt en zit op de juiste plek.      Ja / nee 
18. De dynamo werkt, ook bij nat weer.         Ja / nee 
 
 
Is ook bij deze vragen over de verlichting overal ‘ja’ omcirkeld? Dan voldoet jouw fiets aan 
de eisen die de wet stelt aan een nachtfiets. Je mag met je fiets ook in het donker en overdag bij slecht 
zicht de 
weg op. 
Is er een ‘nee’ omcirkeld? Dan is er iets niet in orde met de fiets. 
Laat het zo snel mogelijk maken! 
Is er een ‘nee’ omcirkeld bij de vragen 1 t/m 15, dan wordt de fiets afgekeurd voor het praktische 
Verkeersexamen. 
De fiets voldoet dan namelijk niet aan de wettelijke verplichtingen voor een dagfiets en/of is niet veilig in 
het gebruik. 


