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Fietscontroleformulier 
 
 
Fiets van: ___________________________________________ 
 
 (Omcirkel ja of nee) 

1. Het stuur zit goed vast ja nee 
2. De bel is goed te horen ja nee 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur ja nee 
4. De remmen (handrem/terugtraprem) werken goed ja nee 
5. De remblokjes zijn niet versleten ja nee 
6. De banden zijn heel en hebben voldoende profiel ja nee 
7. De trappers zijn stroef ja nee 
8. Het zadel zit goed vast ja nee 
9. Er zit bescherming om de ketting, zodat er geen broek of veter  

tussen kan komen ja nee 
10. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets ja nee 
11. Beide wielen of banden hebben reflectie aan de zijkant ja nee 
12. Beide trappers hebben voor en achter gele reflectoren ja nee 

 
Is bij elke vraag ‘ja’ omcirkeld? Dan voldoet jouw fiets aan de eisen die de wet stelt aan een dagfiets. 
Je mag met je fiets overdag en bij goed zicht de weg op. Ook mag je de fiets gebruiken bij het 
praktisch verkeersexamen. 

Is er een ‘nee’ omcirkeld bij de vragen in het bovenste blok? Dan wordt de fiets afgekeurd voor het 
praktisch verkeersexamen. De fiets voldoet dan namelijk niet aan de wettelijke verplichtingen 
en/of is niet veilig in het gebruik. De kandidaat mag het examen eventueel op een andere – goede 
– fiets rijden, e.e.a. in overleg met de leerkracht. 

Fiets je ook in het donker? Controleer dan ook deze onderdelen: 

13. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp ja nee 
14. De koplamp werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft wit of geel licht ja nee 
15. Het achterlicht werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft rood licht ja nee 
16. De dynamo werkt goed, ook bij nat weer ja nee 
17. De bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame ja nee 

Is ook bij deze vragen ‘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.  

 


