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Hoi, ik ben Bas Bakker. Eigenaar van E Scooter Specialist.
Nadat ik bĳna 12 jaar heb gewerkt als motor- en bromfiets- rĳ
instructeur, maar ook als monteur, wou ik meer doen dan
dat. Zo ben ik 3 jaar geleden mĳn eigen bedrĳf gestart. 

Met mĳn ervaring op vele verschillende tweewielers, heb ik
de nodige kennis vergaard. Niet alleen tĳdens het rĳden en
lesgeven, maar ook met sleutelen in onze werkplaats.

Elektrische (motor) scooters worden steeds populairder als
een handig en duurzaam alternatief. In deze whitepaper leg ik
je uit waarom elektrische scooters zo'n goed idee zĳn en waar
je op moet letten bĳ het kopen van jouw eigen elektrische
scooter.

Bas Bakker
E Scooter Specialist

ABOUT ME 

Mens en technologie op z'n best!
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#1 KIES EEN SCOOTER DIE BĲ JE
PAST

Dat klinkt natuurlĳk logisch, een (motor) scooter kiezen die bĳ je past. Er
zĳn een aantal dingen waar je op moet letten. 

Je wilt je (motor) scooter natuurlĳk goed kunnen besturen. Daarom moet hĳ
niet te groot en niet te klein zĳn. Maar ook zeker niet te zwaar, behalve voor
het besturen van de (motor) scooter kan het gewicht van een elektrische
(motor) scooter  een belangrĳke factor zĳn als je hem bĳvoorbeeld wilt
opbergen of meenemen in een voertuig zoals een auto of camper.

Denk daarbĳ dus aan de afmetingen en gewicht van de (motor) scooter.
Passen die goed bĳ jouw lichaamslengte, beenlengte en waar je hem voor
wilt gebruiken? Wees gerust, er is voor iedere bouw, postuur en toepassing
een geschikte (motor) scooter. 

#1 KIES EEN SCOOTER DIE BĲ JE PAST
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Natuurlĳk heb je ook nog een
persoonlĳke voorkeur. Welke look past
het beste bĳ jou? Wil je een paradepaardje
of een praktische (motor) scooter? 

Dat ligt er ook een beetje aan waarvoor je
hem gaat gebruiken. Ga je kranten
bezorgen of door de stad cruisen? Welke
accessoires heb je hier voor nodig? 

Hoe veel kilometer ga je per dag/rit
rĳden? Welke actieradius is geschikt voor
jou?

Ga je alleen op de (motor) scooter rĳden,
of ga je hem delen met een
huisgenoot/partner? Of misschien wel
met z'n tweeën op de (motor) scooter?

Hoe hard wil je kunnen rĳden? Ben je in
het bezit van een (A1) motorrĳbewĳs kun
je ook een elektrische motor overwegen.
Sinds 1 januari dit jaar moeten we toch
een helm op op een bromfiets. 

Al deze vragen worden beantwoord in
deze PDF.

#1 VERVOLG



Het formaat wielen is belangrĳk bĳ het
kiezen van de juiste (motor) scooter. Ook de
vorm van de band is belangrĳk (ja ze zĳn
rond 😉 ) Maar van de choppers zĳn vaak de
(achter)banden wat platter. Ideaal om recht
vooruit te rĳden, iets minder om te sturen.

Wil je een echte super wendbare
stadsscooter kies je dus voor kleine wielen.
Hoe kleiner, hoe wendbaarder.

Voor lange tour ritten door de polder kies
je dus liever een groter wiel. 

Ben je van plan vaak iemand mee achterop
te nemen, kun je beter ook wat grotere
wielen nemen.

Kortom: (motor) scooters met kleine wielen
zĳn wendbaarder en ideaal voor de stad en
(motor) scooters met grote wielen bieden
meer comfort. 

Op de relatief lage snelheid van een scooter
slĳten de banden (en remmen) niet zo snel.
Hoe hoger de snelheid, hoe meer slĳtage.
Daarom zĳn de banden van motors ook
vaak groter. 

W W W . E S C O O T E R S P E C I A L I S T . N L

#2 FORMAAT WIELEN



Het opladen van de accu van de (motor) scooter is helemaal niet
ingewikkeld. Toch is het iets om rekening mee te houden!
Namelĳk niet iedere (motor) scooter heeft een uitneembare accu.
Dat betekend dus dat je je (motor) scooter dan bĳ een stopcontact
in de buurt moet parkeren of een verlengkabel moet gebruiken
om hem te laden. Heb je een schuur of een garage is dat geen
probleem natuurlĳk. Maar als dat niet lukt, zul je de accu uit de
(motor) scooter moeten halen. Sommige motoren zĳn uitgerust
met een Mennekes type 2 aansluiting. Daarmee kun je laden aan
een laadpaal. Heb je die niet? Geen probleem! Er is ook een
verloop van Schuko (de 'standaard stopcontact stekker') naar
Mennekes type 2. 

Hoe je hem ook gaat opladen, als de accu vol is geeft het
controlelampje op de lader dat aan.

Acculader
Lekker simpel

#3 OPLADEN

Uitneembare accu of niet?
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Het is dus geen hogere wiskunde om je
(motor) scooter op te laden. Stekker in de
(motor) scooter, stekker in het stopcontact
of laadpaal en klaar. Of rechtstreeks in de
accu kan dus ook. Alle scooters met een
uitneembare accu kunnen ook
rechtstreeks aan de scooter worden
opgeladen.

De afbeeldingen hiernaast zĳn allemaal van
dezelfde scooter. De DJJD E Cashmere 2.0.
Zoals je op de afbeeldingen hier naast ziet,
kun je dus de accu uitnemen en opladen.
De accu zit onder het luikje verstopt. Om
de accu uit te kunnen nemen, zul je de
sleutel nodig hebben. Eerst om het zadel te
openen en vervolgens om de accu uit de
scooter te kunnen halen. Een extra
beveiliging dus! 

Bĳ sommige (motor) scooters kun je alleen
bĳ de accu komen door onderdelen los te
schroeven. Doe dit niet! 

Onder het zadel, bĳ de voeten plank is het
oplaadpunt geplaatst waar je hem dus
rechtstreeks kunt opladen, zonder de accu
te hoeven verwĳderen. 
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#4 DE ACCUCAPACITEIT
BEHOUDEN

De capaciteit van je accu wil je natuurlĳk zo goed mogelĳk behouden.
Dit doe je door de accu in ieder geval niet te laten vallen. Hierdoor kan
de accu beschadigd raken en de werking van de accu verminderen. 

Zorg er ook voor dat je de accu niet helemaal leeg rĳdt. In de ideale
situatie kun je hem beter al bĳ 20% tot 50% opladen. 

Als je van plan bent om de scooter een tĳdje niet te gebruiken, kun je
beter de accu, indien mogelĳk, loskoppelen en bewaren op een
geschikte plek. Droog en niet in de volle zon. Voordat je weer gaat rĳden
laadt je de accu weer op zodat je de maximale capaciteit kunt gebruiken. 

Ten slotte; gebruik altĳd de originele lader.

#4 DE ACCUCAPACITEIT BEHOUDEN
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#5 VERSCHIL
TUSSEN
ELEKTRISCH EN
BENZINE

Er is natuurlĳk al veel over geschreven
wat nou de voordelen zĳn van een
elektrische scooter ten opzichte van
een benzine scooter. Het is dan ook
geen geheim dat een elektrische
scooter vele malen goedkoper is dan
een benzine scooter. Althans, in het
gebruik natuurlĳk. De aanschaf van
een elektrische scooter is
eerlĳkheidshalve groter. Maar dat
verdient zichzelf sneller terug dan dat
je misschien in eerste instantie denkt.
Daar ga ik in ons blog uitgebreid op in,
maar behalve de prĳs van de brandstof
of stroom, zĳn er nog veel meer
voordelen!

Wat veel mensen vergeten bĳ de
aanschaf, is dat er ook enorm wordt
bespaard op onderhoud! Dat levert niet
alleen een financieel voordeel op, maar
scheelt ook weer een hoop gedoe. 

Verder maakt de scooter geen herrie.
Als je met z'n tweeën rĳdt, kun je op en
normaal stemniveau met elkaar praten.

Startproblemen behoren tot de
verleden tĳd! Houd er wel rekening
mee dat een koude accu iets minder
actieradius heeft dan een warme accu.
Het beste binnen opladen dus.

Als laatste ook het koppel. Een
elektrische motor kan direct 100%
koppel leveren. Lekker vlot optrekken
dus!
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Zoals eerder besproken, een elektrische scooter heeft nauwelĳks
onderhoud nodig. Zorg er altĳd wel voor dat je banden goed op
spanning staan. Controleer dit minstens 1 keer per maand met koude
banden.

Ook wil je je nieuwe scooter natuurlĳk netjes schoon houden. De scooter
kan gewoon gewassen worden, behalve de accubak en de aansluiting.
Die is wel voorzien van een 'regenkapje' en kan dus wel tegen een
spettertje, maar niet tegen een hogedruk reiniger. Verwĳder de accu en
neem de accubak met een licht vochtige doek af.

Verder dient alles wat beweegt wel eens gesmeerd te worden. Doe een
druppeltje olie op bĳvoorbeeld de remhendels, het standaard en de
schanier punten van de achtervering.  

#6 ZELF ONDERHOUD 
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#7 PRAKTISCHE
TIP: RĲDEN MET
EEN
ELEKTRISCHE
SCOOTER
De laatste, maar zeker geen
onbelangrĳke tip: stroom
regenereren. Als je 'gas' geeft met een
elektrische scooter, wordt er stroom
uit de accu naar de motor gestuurd.
Daardoor gaat de motor vooruit. Hoe
meer stroom, hoe harder je optrekt
en hoe hoger de snelheid. Dat klinkt
allemaal heel logisch.

Maar andersom werkt dit precies
hetzelfde! De elektrische motor is
namelĳk ook gelĳk een dynamo.
Wanneer je de scooter laat uitrollen
wordt er stroom opgewekt in de
motor en die wordt weer terug naar
de accu gestuurd. 

Het is dus belangrĳk het rollend
vermogen van de scooter te
gebruiken. Daardoor wordt de accu
weer opgeladen tĳdens het rĳden en
wordt dus de actieradius vergroot. 

Nog een allerlaatste tip: probeer ook
de scooter zo veel mogelĳk rollend te
houden. Vanuit stilstand vertrekken
kost meer stroom dan wanneer je
nog een klein beetje rĳdt. Denk maar
aan fietsen: vanuit stilstand naar 20
km/u kost veel meer energie dan van
10 naar 20 km/u
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Bas Bakker
E Scooter Specialist

TOT SLOT

Mens en technologie op z'n best!
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Als laatste wil je hartelĳk bedanken voor het downloaden en lezen
van deze whitepaper en ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik
kan nog uren door vertellen en nog vele pagina's schrĳven, maar
dit is de basis. Voor specifieke oplossingen passend bĳ jouw
situatie, help ik je graag verder.

Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een elektrische
scooter, neem dan gerust een kĳkje op onze website. Hier vindt je
meer informatie over onze elektrische scooters en kunt u onze
modellen vergelĳken. 

Mocht je nou toch nog vragen hebben? Of opmerkingen?
Schroom je niet en plan een gratis adviesgesprek in! Dat kun je
doen door op deze link te klikken.Wĳ helpen je graag bĳ het
vinden van de perfecte elektrische scooter voor jou!

Veel rĳplezier toegewenst!

http://www.escooterspecialist.nl/
https://calendly.com/escooterspecialist/adviesgesprek

