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Onderwerp: De Grote Fietsenmakersenquëte: de resultaten

Beste fietsenmaker,

Hartelijk bedankt dat u meewerkte aan de Grote Fietsenmakersenquète van lnspecteur Decaluwé.
Zo meteen tussen 8 en 9 uur zenden we de resultaten uit op Radio 2. Ze zijn vanaf dan ook al te
raadplegen via deze pagina op onze website: http://www.radio2.be/inspecteur-decaluwe

U krijgt de tekst a! in primeur:

Supermarktfiets: goedkoper aan de kassa, duurder om te laten herstellen

Een goed uitgeruste dames- of herenfiets voor een veel lagere prijs dan in de fietshandel. Je vindt hem
geregeld in winkelketens, supermarkten of op het internet. Van het merk hebben we weliswaar nog nooit
gehoord, maar voor die prijs kan je hem niet laten staan, toch? Hoop dan maar dat er niks begint te
haperen, want een fietsenmaker rekent door als je met een supermarktfiets komt aanzetten !

lnspecteur Decaluwé voerde een grootschalige enquëte onder de Vlaamse fietsenmakers. Het opzet: de
gemiddelde prijs van enkele standaardherstellingen in kaart brengen. De resultaten lees je hieronder.

g meer te weten: zo'n LOYovan de ondervraagde fietsenmakers gaf spontaan aan dat zeMaar we kwamen nog meer te weten: zo'n LOYI van de ondervra
de klant méér aanrekenen als ze een supermarktfiets onder handen moeten nemen.

Omdat je de fiets niet bij hen gekocht hebt? Ja. Maar dat niet alleen, want supermarktfietsen z'rjn blijkbaar
gewoon moeilijker te repareren. De kwaliteit van het frame laat te wensen over, sommige onderdelen z'rjn

al uit circulatie of ze kunnen met het courante professionele materiaal gewoon niet bewerkt worden. Je

fietsenmaker is er dus langer mee bezig.

Daarom hanteren heel wat fietsenmakers twee tarieven: het normale voor een fiets die ze zelf verkocht
hebben, en een duurder tarief voor de andere - in het bljzonder de supermarktfiets. Dat verschil bedraagt
bij de ene fietsenmaker 2O%o, bij de andere 5O%o, en nog een andere verdubbelt de prijs van de herstelling.
Er zijn zelfs vakmannen die gewoon weigeren om een supermarktfiets binnen te laten in hun atelier.

Meestal kan je bij de verkopers van zo'n supermarktfiets niet terecht voor een herstelling, dus is de kans
groot dat je 'koopje' uiteindelijk toch duur uitvalt.

De Grote Fietsenmakers-enquëte van lnspecteur Decaluwé

Maar wat betaalje nu gemiddeld voor een herstelling? En hoe lang ben je je fiets dan kw'ljt? We voerden
een enquëte uit bij 120 Vlaamse fietsenmakers. De meeste reacties kwamen uit de pnovincie Oost-
Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen. lets minder uit Vlaams-Brabant, en opvallend: ook uit
fietsprovincie bij uitstek Limburg kregen we nogal weinig antwoorden.

Eén iets was meteen duidelijk: dè standaardprijs voor dé standaardherstelling bestaat niet. Elke fiets is

verschillend , er zijn ook ontelbaar veel verschillende onderdelen en die hebben elk hun prijs.

De overgrote meerderheid van de fietsenmakers werkt met een vast uurtarief, dat trouwens ook zichtbaar
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moet uithangen in hun zaak. Ze waren zo vriendelijk om telkens een prijs bij benadering in te vullen op de
enquëte (de totaalprijs voor de werktijd en de onderdelen).

Voor alle duidelijkheid: we hielden in deze test enkel rekening met de prijs van een herstelling, en niet met
de kwaliteit ervan. Maar volgens de Fietsersbond mogen we ervan uitgaan dat een herstelling bij een
Vlaamse fietsenmaker goed uitgevoerd wordt.

Wat moet dat kosten?

Een achterremkabelvervangen: gemiddeld € 8.

De duurste prijs uit de enquéte bedroeg € L4,5. Drie fietsenmakers doen het daarentegen voor €3, één zelfs
voor € 1,5.

Twee remblokies vervangen: gemiddeld € 9.

Eén fietsenmaker rekent 1-8,75 euro aan, en één 23 euro. Zes fietsenmakers doen het voor € 4 euro, twee
voor € 2, en één zelfs voor één euro (maar dat kan uiteraard een typefout geweest).

Een binnenband vervangen aan het voorwiel: gemiddeld € 10.

Ligt het aan de kwaliteit van die nieuwe binnenband of niet, maar één fietsenmaker rekent daarvoor 32,5
euro aan - de eerstvolgende in de rij vraagt € L7,50. Acht fietsenmakers doen het dan weer voor € 5 en twee
voor €3.

Een groot onderhoud bii een standaardfiets: gemiddeld € 36,5.
We vroegen specifiek naar de prijs voor: een check-up van remblokjes, de banden, de versnellingen, ketting
nakijken en smeren, assen controleren, kijken of wielen nog rechtstaan en nakijken of alles nog vastzit. Bij

twee fietsenmakers betaalje 110 euro, maar bij de meesten zit de prijs rond de 30à 50 euro. Ook €25 kwam
nogal vaak voor als antwoord, maar ook vier keer €15 en zelfs één keer €5.

Het spreekt voor zich dat we de grote uitschieters ín de resultaten het best met een korrel zout nemen. De

gemiddelden vormen wel een mooi vergelijkingsinstrument.

33,71 per uur

Zouden de prijsverschillen aan het uurloon kunnen liggen? Heel wat fietsenmakers werken namel'rjk met
een vast uurtarief - een kleine minderheid doet het met vaste bedragen per herstelling. Uit de enquëte
blijkt dat nogal wat onder hen werken aan 45 euro per uur, maar anderzijds rekenen sommigen voor een uur
werk maar 18, 15 of zelfs maar l-2,5 euro aan (al zijn die laatsten pas begonnen en willen ze op term'rjn graag

hun tarief optrekken).

Enkele fietsenmakers maakten ook de opmerking dat de lagere tarieven nogal vaak afkomstig zijn van
fietsenmakers in bijberoep. Het gemíddelde uurloon ligt in onze enquète op 33,7L euro. Eigenlijk niet zo

ongelofelijk duur als je het vergelijkt met de werkuren in andere branches. Ook opvallend: ín steden ligt het
uurtarief vrijwel altijd hoger dan in de meer landelijke gebieden.

Nog een opvallende conclusie: hoe properder de fiets. hoe goedkoper de herstelling. Reparaties aan een
propere fiets duren minder lang en kosten bij heel wat fietsenmakers dan ook minder dan werken aan een
slecht onderhouden fiets met aangekoekt vuil. Een fietsenmaker schreef: "Als ik eerst aangekoekt vuíl moet
verwijderen reken ik 2€ extra". Bij enkele andere fietsenmakers valt de herstelling letterlijk dubbel zo duur
uit als ze eerst nog vanalles moeten loswrikken en uitboren.

Pitstop-tiiden

Hoe lang moet je wachten om je fiets terug op te halen? De gemiddelde wachttijd varieert nogal. Er zijn
nogal wat fietsenmakers die er een punt van maken om kleine herstellingen meteen uit te voeren. Of die
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een herstelling doorgaans afwerken in 6 tot 8 uur.

Bij één fietsenmaker hou je best rekening met een wachttijd van L week, bij een andere 10 dagen, en in één
zaak is het zelfs zo druk dat ze tegenwoordig met een wachttijd zitten van 4 weken. De gemiddelde

wachttiid is 38,9 uur - dik anderhalve dag dus. De wachttijd hangt uiteraard ook voor een deel van de soort
herstelling af.

We vroegen hen ook of ze de klant verwittigen als een herstelling onverwacht duurder uiNalt.
Daar antwoorden heel wat fietsenmakers dat ze op voorhand steevast duidelijke afspraken maken.
Sommigen verwittigen de klant altijd voor ze aan een herstelling beginnen, anderen doen dat alleen als de
klant er expliciet om vraagt. Enkelen onder hen contacteren de klant vanaf een bepaalde meerkost: 20 euro,
50 euro, L25 euro tot zelfs 250 euro.

Of ze hanteren andere criteria, b'rjvoorbeeld "30 procent van het totaal bedrag dat afgesproken was" of "Als
de herstelling duurder uitvalt dan de waarde van de fiets". Over het algemeen zorgt de fietsenmaker ervoor
dat de klant niet voor al te grote verrassingen komt te staan.

Van het huis

Sommige Vlaamse fietsenmakers hebben heel wat over voor hun klanten. Dat merkten we aan de waaier
aan extra's die ze aanbieden: een gratis vervangfiets, een telefoontje of een sms als de fiets klaar is (met de
prijs van de herstelling erbij). Er zijn ook steeds meer fietsenmakers die aan huis komen, of die hun winkel
op weekdagen open houden tot acht uur's avonds. Bepaalde fietsenmakers gaan de fietsen zelfs gratis

ophalen voor herstelling bij oudere en minder mobiele klanten, of je mag gratis hun compressor aan de

voorgevel gebruiken om je banden op te pompen.

Wat vindt de fietsersbond?

Volgens Roel De Cleen, woordvoerder van de Fietsersbond, zit je meestal goed bij een Vlaamse

fietsenmaker. Klachten over de dienstverlening van fietsenmakers krijgen ze zo goed als nooit. Over de

kwaliteit van supermarktfietsen daarentegen wél. De Fietsersbond raadt dan ook aan om je fiets niet in een

winkel te kopen die je na de aankoop in de steek laat. Bovendien laat niet alleen de kwaliteit, maar ook de

veiligheid van een supermarktfiets vaak te wensen over. Geen wonder dat fietsenmakers hem niet graag

zien komen.

Ook al hebben we misschien het idee dat een herstelling al snel duur uitvalt, toch liggen de prijzen niet
uitzonderlijk hoog, vindt de Fietsersbond. Zeker in vergelijking met het onderhoud van pakweg een auto zijn

de uurtarieven schappelijk. Uiteindelijk is een uur werk een uur werk; ongeacht waaraan je zit te sleutelen.

Het onderhoud van je fiets is zeker geen post om op te besparen: je doet er goed aan om je fiets elk jaar een

onderhoudsbeurt te geven. Zo kan hij tot wel 20 jaar mee, al gaat dat uiteraard alleen op voor een degelijk
gebouwde fiets. Bespaar dus ook niet te veel bij de aankoop.

Met vriendelijke groeten van de redactie van lnspecteur Decaluwé

lnspecteur Decaluwé op speuftocht in consumentenzaken, elke werkdag van 8u tot 9u op Radio 2.

Redactie lnspecteur Decaluwé
VRï - 385 - 1043 Brussel
02t 741 38412
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