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makkelijk	  veel	  spullen	  meenemen	  op	  de	  fiets	  

B3	  Bags	  
Instruc-es	  en	  Tips	  
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De bovenhaken instellen 
De twee bovenhaken moeten redelijk stevig om de 
bagagedrager klemmen. Omdat de buizen van bagage-
dragers in dikte verschillen, moet je de haken waarschijn-
lijk iets bijstellen. Met een kruiskopschroevendraaier draai 
je de schroef in of uit tot deze goed is ingesteld. De tas 
moet met een stevig rukje loskomen van de drager. Als de 
tas er zonder rukje afkomt, zit hij te los en moet je hem 
iets bijstellen. 

De grote haak optie 
De grote haak is een extra optie, die kan worden gebruikt 
om te voorkomen dat een lege tas te veel kleppert.  
Als je de haak gebruikt, moet je oppassen dat je geen 
obstakels raakt, want dan kan de tas beschadigen. Dit valt 
niet onder de garantie.  
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Vergrendeling 
Tussen de twee bovenhaken 
bevindt zich de vergrendeling. Door 
het bovenste deel te draaien kun je 
de tas vergrendelen. 
Zorg dat de tas vergrendelt is 
tijdens het fietsen. Dit voorkomt 
diefstal en de tas kan ook niet van 
de bagagedrager vallen waardoor 
er ongelukken zouden kunnen 
gebeuren. B3 kan hier niet 
verantwoordelijk voor worden 
gesteld. Voor extra veiligheid kun je 
een dunne kabel met slotje door 
het oogje trekken.  

Rits dicht 
De tas is waterdicht. Zorg ervoor 
dat de rits dicht zit als het regent, 
anders komt er water in het vak 
van de hendel. 
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Fietsen standaard 
Zorg voor een goede 
standaard onder je 
fiets. Omdat je in de 
B3 Bag veel kunt 
meenemen, wordt er 
meer van de 
standaard gevraagd. 
Hier zie je twee 
voorbeelden die goed 
voldoen. 

Pletscher Ursus Jumbo 

!



B3 Bags - Instructies en Tips I 5 

Tilgreep 
Gebruik bij een zwaar beladen tas 
ook de buitenste greep. Daarmee 
wordt het tillen een stuk 
gemakkelijker. 
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Sluiting 
De tas kan op 
verschillende manier 
worden gesloten. Je 
kunt hem naar binnen 
oprollen, naar buiten 
of je kunt hem 
helemaal tot 
bovenaan vullen en in 
het midden sluiten. 



B3 Bags - Instructies en Tips I 7 

Tijdens het winkelen 
Hang de tas met de 
bovenhaken aan de 
rand van het winkel-
wagentje, zodat er 
ruimte overblijft voor de 
boodschappen.  
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Moving forward with zero emission mobility	  

Veel	  gebruiksgemak	  en	  plezier	  met	  de	  B3Bag!	  
Voor	  vragen	  en	  feedback	  kun	  je	  al;jd	  contact	  
opnemen	  met:	  

Chris;an	  Suurmeijer	  |	  Sjoukje	  Ziel	  
De	  Bosch	  Kemperlaan	  8	  
3818	  HC	  Amersfoort	  
+31	  6	  51333257	  |	  +31	  6	  52685570	  
chris;an@greenolu;on.nl	  |	  info@vierfiets.nl	  
www.bigbrightbag.nl	  


