
 

 

HANDLEIDING KIDZ REBEL 

Beste lid van de Gezinsbond, 

Dank voor het vertrouwen in de dienstverlening van de Gezinsbond.  Met een groep vrijwilligers van 
de Gezinsbond Oost-Vlaanderen hebben we dit fietsje zorgvuldig uitgekozen omwille van zijn 
degelijkheid en sierlijkheid. Ook de bedeling van de fietsjes berust volledig op de inzet vrijwilligers 
van de Gezinsbond.  Breng hen onmiddellijk op de hoogte als er iets zou ontbreken. 

Hopelijk beleven jullie, ouders of grootouders van jullie peuter/kleuter of kleinkind ( vanaf 2 jaar tot 
5 jaar) veel plezier aan dit loopfietsje.  Het is de beste opstap om later te leren fietsen op een 
gewoon  fietsje (12 inch of meer)  met pedaaltjes.  Je peuter/kleuter leert zo al peddelend een  goed 
evenwichtsgevoel ontwikkelen.  Dat is noodzakelijk is om het uiteindelijke fietsen spelend onder de 
knie te krijgen.  Zo kan je het gebruik van steunwieltjes uitschakelen die overigens niet altijd even 



 

 

veilig zijn. 

Het fietsje is heel stevig maar laat kinderen van meer dan 35 kg niet toe om erop te fietsen. 

Hou altijd een oogje in het zeil, ook als het kind het fietsen reeds goed onder de knie heeft.  Het kan 
op die leeftijd nog niet alle gevaren voorzien.  Het is bijvoorbeeld niet aangewezen om het kind 
ermee op de openbare weg of in de duisternis te laten fietsen 

Laat het kind bij voorkeur een helmpje  en gesloten schoentjes dragen. Let op in de nabijheid van 
trappen, hellingen, open water of andere obstakels die een ongeluk kunnen veroorzaken. 

Het fietsje in elkaar steken gaat heel simpel of is heel eenvoudig.   

Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking met een kniptang of goede schaar.  Controleer 
eerst of er geen stukken ontbreken.  Gebruik het fietsje niet indien er stukken ontbreken of niet in 
orde zijn. Stop alles terug in de doos en bezorg die aan het afhaalpunt.  Er is garantie op gebreken of 
ontbrekende stukken. 

In een afzonderlijke  verpakking vind je een inbussleuteltje dat dient om het stuur en het zadel te 
bevestigen.  De andere multifunctionele sleutel kan je gebruiken voor het voorwiel te plaatsen.  Best 
is om niet het  beetje smeer aan stuurpen en zadelpen  te verwijderen.  Dit is  belangrijk als je 
achteraf het stuur en het zadel nog wil aanpassen.  Laat het fietsje niet in weer en wind buiten liggen, 
dan kan het nog jaren meegaan (voor andere kinderen).  Bewaar zorgvuldig het bijgevoegde  potje 
verf, je kan er eventuele schrammetjes mee verwijderen.   

Het voorwiel dien je zelf in de voorvork aan te brengen. Breng de onderdelen aan zoals op de 
bijgaande handleiding is aangegeven (eerst asslot en daarna asmoer).  Span de moeren aan zodra je 
merkt  dat het voorwiel mooi en gelijkmatig  ronddraait in de vork.  Breng de (bijgeleverde) 
plastieken dopjes op de moeren van voorwiel en achterwiel (tegen roest en beschadiging) .   Zowel 
stuur als zadel moeten voldoende diep in respectievelijke buizen geplaatst worden.  Als  het kindje 
voldoende goed met de voetjes aan de grond kan en mooi rechtop zit, kan je alles vastvijzen met de 
inbussleutel. 

   


