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Fabrikanten geven te weinig info over vervanging

Accu e-bike kwetsbaar
Door GIJSBERT TERMAAT

Updated Vandaag, 18:39
Vandaag, 18:11 in BINNENLAND
DEN HAAG - Accu’s van e-bikes zorgen vaak voor problemen of hoge onverwachte kosten.
Een nieuwe ’batterij’ kan wel een kleine duizend euro kosten; bijna de helft van de kosten van
een nieuwe elektrische fiets. Ook schiet de voorlichting van fabrikanten over de levensduur en
het gebruik van de voedingsbron vaak ernstig tekort.

Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB, nadat een stortvloed van klachten
binnenkwam van leden die ernstige problemen ondervonden met hun dure e-bike.
„Het was voor ons reden websites, handleidingen en telefonische
informatievoorziening van twintig fietsfabrikanten onder de loep te nemen. We
keken daarbij vooral naar de vervangende prijs van de accu, tips over goed gebruik
van de voedingsbron én de levensduur”, zegt Markus van Tol van de ANWB.
Ons land telt op dit moment 1,9 miljoen elektrische fietsen en dat aantal groeit
jaarlijks met zo’n 300.000 stuks. Waar de e-bike tien jaar geleden vooral onder

senioren populair was, is het nu een rijwiel dat door iedere leeftijdsgroep bereden
wordt.
Prijzen
De gemiddelde aanschafprijs van een elektrische fiets is €1948. Maar daar ben je er
nog niet mee, want na een paar jaar is het nodig de accu te vervangen. „Dan begint
de ellende, want als je je wilt laten informeren, loop je tegen een muur”, weet Van
Tol. „Dan wordt ook duidelijk dat de prijzen van accu’s gigantisch verschillen. Wij
onderzochten er twintig en de prijzen liepen uiteen van ’slechts’ €299 tot maar
liefst €949.”
Opvallend is dat merken de kosten voor het vervangen van de accu’s zelden
noemen op hun sites. „Daar kom je dus pas bij de dealer achter. Niet zelden krijg je
dan te maken met een onaangename verrassing, want gemiddeld €551 voor een
nieuw exemplaar voelt iedereen in zijn portemonnee”, meent Van Tol.
De ANWB ziet ook dat veel merken niets zeggen over de levensduur van een accu
of verzuimen voldoende tips voor goed, levensverlengend gebruik te geven. Van de
twintig onderzochte merken scoren zes merken ’slecht’ voor hun
informatievoorziening, zeven merken ’matig’ en vijf fabrikanten ’redelijk’. Slechts
twee merken (Amslod en Rivel) scoren ’goed’.
Inmiddels hebben de merken Amslod, Rivel en Dutch ID – nadat ze door de
ANWB geconfronteerd werden met het onderzoek – direct aanpassingen gedaan
aan hun website en onder meer de prijzen van accu’s toegevoegd. Popal, Gazelle,
Cortina, Brinkers, Giant, B’Twin, Stella hebben aangegeven hun
informatievoorziening op korte termijn te verbeteren.

