
 

Beste klant, 

Sinds maandag 23 maart is er verduidelijking gekomen in verband met herstellingen van fietsen tijdens de semi-

lockdown periode. Tot die datum waren zowel verkoop als herstellingen verboden en waren we verplicht zowel 

onze winkel als onze werkplaats volledig te sluiten. We hebben ons bij de Versnelling steeds strikt aan deze 

maatregelen gehouden. 

Volgens de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad mogen fietsenwinkels op afspraak dringende 

herstellingen uitvoeren aan fietsen die uitsluitend gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen. Voor al het 

overige moeten we tot nader order gesloten blijven. 

Voor uw en onze gezondheid zullen we alle geldende veiligheidsrichtlijnen streng toepassen. 

Enkele afspraken voor herstellingen tijdens de lock-down periode : 

• Enkel dringende reparaties zijn toegelaten : u gebruikt uw fiets voor woon-werk verkeer of om u te 

voorzien in de basisbehoeften en de fiets is daarvoor uw enige vervoersmiddel. Alle andere 

herstellingen zijn momenteel verboden en worden daarom niet aangenomen. 

• Fietsen kunnen enkel binnengebracht worden na telefonische afspraak (0472 387 389) of afspraak via 

mail (info@deversnelling.be). We noteren dan ineens alle gegevens en spreken af wanneer u uw fiets 

kan binnenbrengen. 

• Voor afhaling na herstelling volgen we dezelfde procedure, dus enkel afhalen nadat u van ons 

telefonisch of via mail bericht heeft gekregen. 

• Fietsen worden afgezet en opgehaald buiten de poort, er is geen toegang tot de werkplaats, de winkel 

en onze privéwoning. 

• Fysiek contact zal zoveel mogelijk vermeden worden. Gelieve bij brengen en afhalen ‘Social distancing’ 

te respecteren (1.5meter afstand houden) 

• Betaling kan via Payconiq bij afhaling of via overschrijving, we aanvaarden momenteel geen cash of 

Bancontact betalingen. 

• Verkoop van onderdelen/accessoires/fietsen in de winkel is absoluut verboden, hier worden geen 

uitzonderingen op gemaakt. 

 
BELANGRIJK : ALLE FIETSEN DIE WE AANNEMEN TIJDENS DE LOCKDOWN PERIODE WORDEN GRONDIG 
GEREINIGD VOORALEER WE AAN DE DRINGENDE HERSTELLING BEGINNEN.  
OM DIT EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN EN ELKE KANS OP BESMETTING ZO VEEL ALS MOGELIJK TE 
VERMIJDEN VERZOEKEN WE U ALLES WAT LOS AAN DE FIETS BEVESTIGD ZIT TE VERWIJDEREN EN THUIS 
TE LATEN. 
 
IK DENK HIERBIJ AAN : 

• FIETSTASSEN   * POMP   * SNELBINDER 

• ZADELTASJES   * ZADELHOEZEN  * KINDERZITJES 

• LOSSE VERLICHTING  * …………… 
 

 

Wegens de Coronacrisis zijn de meeste van onze onderdelen-leveranciers volledig of gedeeltelijk gesloten. Bij 

de leveranciers die nog wel werken moeten we rekening houden met veel langere levertijden dan normaal. 

Omdat momenteel ook niet alle onderdelen verkrijgbaar zijn, is het mogelijk dat we uw herstelling niet kunnen 

uitvoeren of dat we aankijken tegen een lange wachttijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Verzorg uzelf en elkaar ! Blijf gezond en tot binnenkort. 

Vriendelijke groeten, 
Frank Tas – Fietsen de Versnelling 
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