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Het E-deck is een ontwikkeling van Fietsvlonders.nl de exclusieve producent en leverancier van fietsvlonders 

 
Steeds meer elektrische fietsen, maar waar laad je je accu op? 
Op het E-deck natuurlijk! 
 
 
Het E-deck is een variant op de door ons ontwikkelde fietsvlonder. Waar de bekende 
fietsvlonder voornamelijk voorziet in het stallen van fietsen is het op ons E-deck ook 
mogelijk om de accu van een elektrische fiets op te laden. 
 

 
 
 
Ons E-deck: 

+ Direct laden na plaatsing 
+ Aansluiting op elektriciteitsnetwerk onnodig 
+ Praktisch overal te plaatsen 
+ Gemakkelijk te verplaatsen 
+ Keuzemogelijkheden materiaal en afmetingen 
+ Extra stimulans om te kiezen voor de elektrische fiets 
+ Eenvoudige test naar behoefte 
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3 varianten: 
• Volledig autonoom, voorzien van zonnepanelen en accu en daardoor zeer 

milieuvriendelijk 
• Gedeeltelijk autonoom, voorzien van zonnepanelen en aansluiting op 

elektriciteitsnetwerk vereist 
• Bedraad, aansluiting op elektriciteitsnetwerk vereist 

 
Voor wie? 

• Gemeenten; 
mensen stimuleren om te kiezen voor de elektrische fiets 

• Bedrijven; 
mogelijkheid bieden om de elektrische (lease)fiets op te laden 

• Verhuurbedrijven; 
oplossing voor de stalling- en laadbehoefte van kostbare elektrische (deel)fietsen 

 
 
Test naar behoefte 
Doordat het E-deck gemakkelijk te verplaatsen is kunt u het E-deck ook inzetten om te 
testen of er behoefte bestaat aan een oplaadpunt. Tijdens een proefperiode gaat u 
monitoren en geven mensen hun mening. Na het inventariseren van de bevindingen kunt u 
de knoop doorhakken: laat u hem staan of gaat u hem verplaatsen? 
 
 
Levertijd 
De levertijd is afhankelijk van uw materiaalkeuze en gewenste aantal. Normaal gesproken 
bedraagt onze levertijd voor het E-deck ongeveer 6 weken na schriftelijke opdracht. 
 
 
Kosten 
Vanwege de grote hoeveelheid aan mogelijkheden kunt u een vrijblijvende offerte bij ons 
aanvragen. U ontvangt onze offerte razendsnel. 
 

 


