Tarieven Lievens Bikes
De prijzen zijn inclusief onderdelen, arbeidsloonloon en factuur. Met drie maanden garantie op
reparatie en onderdelen.
Banden en Wielen
Binnenband vervangen (b-merk)
Binnenband vervangen (a-merk)
Buitenband vervangen

Prijs

Opmerkingen

€15,00
€16,00

Met 41mm Frans ventiel
Met 41mm Frans ventiel

Schwalbe Lugano draadband in zwart blauw
rood of geel
Maat 700x23c (standaard racefiets maat)

€22,00

Fixed gear in blauw, roze, rood, wit, oranje,
geel, zwart, wit, groen
Maat 700x26c (meer rijcomfort)

€24,00

Michelin whitewall
Maat 700x23c (standaard racefiets maat)
Maat 700x25c (meer rijcomfort)

€24,00
€25,00

Schwalbe Kevlar, anti-lek
Maat 700x25c(meer rijcomfort)

€27,50

Binnen en buitenband vervangen voorwiel
Binnen en buitenband vervangen achterwiel
Binnen en buitenbanden vervangen
voorwiel en achterwiel
Slag uit wiel halen
Vervangen spaken en richten wiel
Speling uit wiel-as halen

Vanaf: €27,00
Vanaf: €27,00
Vanaf: €54,00

Volledig nieuwe wielset monteren.
Wielset vanaf €99,00. Informeer naar de
mogelijkheden. Ik kan verschillende
wielsets leveren: fixed-gear, pion,
singlespeed, racefiets, in verschillende
kleuren en maten.

In overleg

€20,00
€25,00
€34,00

Inclusief spaken en nippels
Inclusief demontage, reiniging,
nieuwe kogellagers, lithiumvet en
afstelling
Inclusief overzetten banden,
afstellen derailleurs, afstellen
remhoeven, nieuwe cassette en
ketting

Aandrijving en versnelling
Ketting en cassette vervangen 5 speed pion
Ketting en cassette vervangen 6 speed pion
Ketting en cassette vervangen 7 speed pion
Ketting en cassette vervangen 8 speed pion
Ketting en cassette vervangen body 7 speed
Ketting en cassette vervangen body 8 speed
Ketting en cassette vervangen body 9 speed
Ketting en cassette vervangen body 10speed
Voorderailleur afstellen inclusief nieuwe
binnenkabel
Achterderailleur afstellen inclusief nieuwe
binnenkabel
Derailleur voor vervangen

Vanaf: €60,00
Vanaf: €60,00
Vanaf: €63,00
Vanaf: €65,00
Vanaf: €63,00
Vanaf: €65,00
Vanaf: €72,00
Vanaf: €105,00
€12,00
€12,00
Vanaf: €50,00

Derailleur achter vervangen

Vanaf: €60,00

Derailleurwieltjes vervangen
Versnellingskabel monteren en afstellen
(binnen/buiten)
Trapas reviseren
Vervangen kogellagers
Vervangen kogellager en cups 2x
Trapas vervangen voor gesloten as BSA as:
115, 119 of 122.5mm

€20,00
€19,00

Trapas vervangen Shimano BSA as 110, 113,
115, 118 of 122,5

€65,00

Remmen
Remkabel vervangen voor (binnen/buiten)
Remkabel vervangen achter (binnen/buiten)
Remkabel vervangen voor en achter
Remblokken (4x) vervangen
Remblok 40mm
Remblok 55mm
Remblok Starry 70cm
Remgrepen vervangen

Remhoeven vervangen

Prijs is inclusief eraf halen oude
pion, monteren nieuwe pion,
ketting op lengte brengen en
afstellen achterderailleur
Prijs is inclusief eraf halen oude
pion, monteren nieuwe pion,
ketting op lengte brengen en
afstellen achterderailleur

€34,00
€50,00
€55,00

Vanaf €16,50
Vanaf: €18,50
Vanaf: €25,00
€24,00
€25,00
€25,00
Vanaf: €35,00

Vanaf:€ 50,00

Inclusief vervangen derailleur en
afstellen
Inclusief vervangen derailleur en
afstellen

Inclusief demontage, reiniging en
afstelling
Inclusief demontage cranks, oude
as, reiniging en vervangende
gesloten trapas met metalen cups

Inclusief vervangen binnen en
buitenkabel met teflon kern, en
afstellen remhoeven.
Inclusief vier remblokken en
afstellen remhoeven

Inclusief demonteren remgrepen,
monteren nieuwe grepen, stellen
remhoeven en oud stuurlint

Framedelen
Balhoofd vervangen

Voorvork repareren of vervangen

Vanaf €50,00

Inclusief demonteren oude
balhoofd en cups, monteren
nieuwe cups en lagers en
afstelling

Vanaf €65,00
(in overleg)

In overleg i.v.m. derde partij:
voorvork wordt door een ander
bedrijf gericht en door Lievens
Bikes weer geplaatst
Inclusief demonteren oude stuur
overzetten remhoeven en
overzetten stuurlint

Stuur vervangen

Vlinderstuur

€55,00

Bullhorn stuur

€55,00

Track / fixed-gear stuur

€55,00

Racefiets stuur

€55,00

Singlespeed stuur

€55,00

Handvatten vervangen
Handvat rubber in zwart, wit, groen, rood,
blauw, geel, oranje en roze.

€15,00

Handvat leer brooks

€80,00

Stuurlint vervangen
Stuurlint kurk wit en zwart

€25,00

Stuurlint kurk geel, groen, oranje, rood en
roze

€25,00

Stuurlint EVA geperforeerd blauw, geel,
groen, oranje

€30,00

Pedalen vervangen
Aluminium Union pedaal met antislip

€25,00

Pedaal alu cross

€25,00

Klikpedalen LOOK

€40,00

Klikpedalen Shimano

€50,00

Combi klikpedaal Shimano

€60,00

Zadel vervangen

Vanaf €25,00

Vraag naar het assortiment!!

Zadel classic rivet. Wit, zwart, geel , groen,
blauw, rood en roze.

€25,00

Zadel classic sky leer

€30,00

Zadel Race heren new flow

Zadel race heren gel

Zadel heren bij zadelpijn : selle Royal

Zadel race dames

Zadel race dames gel

Zadel tour dames gel

Zadel dames bij zadelpijn: Selle royal

Zadel leer classic

€30,00

€40,00

€ 40,00

€35,00

€40,00

€25,00

€40,00

€70,00

Zadel San Marco suède.

€75,00

San Marco Rolls assortiment: bruin, zwart,
wit, honing

€90,00

Zadelpen vervangen
Aluminium zadelpen zilver of zwart
Beurten
Fiets reinigen en beschermen
Onderhoudsbeurt Racefiets

Vanaf €25,00
€25,00
€75,00

Inclusief schoonmaken en
invetten
Dit is een uitgebreide
onderhoudsbeurt inclusief
reiniging en bescherming.
Algehele controle van stuur,
frame en banden. Vastdraaien
van moeren en bouten. Afstellen
balhoofd, remhoeven en voor en
achterderailleur, spaken spannen,
en reinigen en smeren van ketting
en tandwielen.

