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SPECIFICATIES BRIKBIKE BY ANNA 

1 Brikbike by Anna 
 
De Brikbike by Anna is gebaseerd op het Brik Sec model. De fiets heeft een strak 
ontwerp, een oersterk frame en wordt gebouwd in Nederland, waarbij de beste 
materialen worden gebruikt. 
De kleurstelling en materialisatie is een mix van modern en klassiek, helemaal in 
de stijl van Anna van Toor. Hierbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de natuurlijke materiaalkleuren. Zoals het witte frame, een naturel leren 
zadel, een bel en typeplaatjes van messing, creme banden, kurk handvatten en 
aluminium verlichting en spatborden. 
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De Unieke kenmerken van de Brikbike by Anna zijn: 
 
Speciaal voor de Brikbike by Anna 
ontwikkelt fietsmandje. Gespoten in de 
kleur van de fiets en op het mandje een 
messing Brikbike by Anna logo 

 

 
 

 

 
 

 
Een Lepper zadel, speciaal 
gemaakt voor de Brikbike by Anna. 
In het zadel van natuurlijk gelooid 
leer is het logo van Anna van Toor 
verwerkt. Lepper is een Nederlands 
zadelmerk, oorspronkelijk uit het 
Gelderse Dieren, en nu gevestigd 
in Apeldoorn. Lepper bestaat al 
sinds 1897 en produceert de zadels 
zelf. 

 
De Brikbike by Anna heeft Durakork 
handvaten en standaard een messing bel. 

 

 
 

 

 

 
Kenmerkend voor de Brikbike by 
Anna is de cardanaandrijving, een 
as in plaats van een ketting. Dit 
systeem is al meer dan een eeuw 
oud, maar nog altijd zijn tijd ver 
vooruit. Een cardanas betekent 
duurzaam en onderhoudsvrij 
fietsen. Omdat die oersterk is, 
krijg je 3 jaar garantie op de 
cardanas. Een simpel, maar 
geniaal principe. 
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De aluminium verlichting van Duitse 
makelij werkt met een naafdynamo. 
Hierdoor heb je altijd 
licht, zonder dat je batterijen verbruikt. 
Goed voor het milieu en fijn dat je er 
geen omkijken naar hebt. 

 
 

 
 

 
De Brikbike by Anna wordt 
standaard geleverd met 
Vredenstein Retro Creme banden. 
Vredenstein is een Nederlands 
merk en staat bekend om de 
kwalitatief hoogstaande banden. 

 
De Brikbike by Anna wordt standaard 
geleverd met Curana aluminium 
spatborden. Deze spatborden zijn speciaal 
voor de Brikbike by Anna bij Curana in 
België gefabriceerd. De achter verlichting 
is geïntegreerd in het spatbord. 
 
Op de zitbuis is ook het unieke messing 
logo van de Brikbike by Anna 
gemonteerd. 

 

 
 

 
 

  



 
 
 

4 

2 Brikbike by Anna specificaties 
 
  
Frame Hoogwaardig staal 

 
Kleur verkeerswit (RAL 9016) 

 
Framemaat 56 cm 

 
Mandje Staal en in kleur fiets 

 
Spatborden Curana, aluminium met geïntegreerde 

achterlamp 
 

Aandrijving Cardanas 
 

Versnelling Shimano Nexus 3V (3 versnellingen) 
 

Remmen Terugtraprem 
 

Gewicht 19 kg 
 

Velgen 
 

Ryde ST32, in kleurstijl van de fiets 
635x22 (700B) 
 

Spaken Roestvaststaal 13G 
 

Banden Vredestein Retro Creme 
 

Zadel 
 

Lepper Concorde 
810-dames 
 

Handvatten DuraKork 
 

Standaard Ursus King 
 

Slot Axa Solid 
ART2 goedgekeurd 
 

Verlichting Busch & Müller 
met naafdynamo 
 

Prijs € 1.295,- 
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3 Brikbike by Anna garantie 
Brikbikes garandeert dat haar fietsen vrij zijn van constructie- en/of 
materiaalfouten, voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen; De garantie 
kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer de fiets is aangeschaft bij Brikbikes, 
bij een officiële Brik dealer en in het geval van de Brikbike by Anna ook bij Anna 
van Toor; De garantie is alleen overdraagbaar indien de originele verkoopfactuur 
kan worden overlegd. 

3.1 Garantieperiode voor de Brikbike by Anna: 
Frame en cardanas: 3 jaar op constructie- en/of materiaalfouten; 
Voor het lakwerk van het frame en de vork geldt voor roestvorming van binnenuit 
een garantie van 3 jaar. 
Voor voorvorken en alle overige onderdelen, met uitzondering van de uitgesloten 
onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 3 jaar.  
Op alle onderdelen die kunnen slijten zijn zoals de banden, lagers, kabels en 
remblokken geven wij geen garantie, tenzij er sprake is van constructie- en/of 
materiaalfouten; 
Brikbikes hanteert na de standaard garantietermijn een coulanceregeling op basis 
van afschrijving. 
 

3.2 Garantie-uitsluitingen 
In de volgende gevallen vervalt de garantie: 

1. verhuur van de fietsen door derden; 
2. bij oneigenlijk gebruik zoals stuntrijden; 
3. reparaties die niet op vakkundige wijze zijn verricht; 
4. verkeerde afstelling/spanning van versnellingen, stuur, stuurpen, zadelpen 

en zadel; 
5. niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, 

remblokken, banden; 
6. klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of 

chroomroest; 

3.3 Garantie op onderdelen 
Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Brikbikes is 
vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze 
van Brikbikes worden gerepareerd dan wel worden vergoed. 
Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Brikbrike komen 
voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in 
aanmerking komt. 
Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel 
is niet meer leverbaar, dan zorgt Brikbikes voor een minimaal gelijkwaardig 
alternatief. 

3.4 Melden van een gebrek en indienen van claim 
Na het constateren van enig gebrek is de eigenaar verplicht het gebruik van de 
betreffende fiets onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te 
laten ter voorkoming van (verdere) schade. De eigenaar kan vervolgens met het 
overleggen van de originele verkoopfactuur contact opnemen met de Brikbikes 
dealer in de buurt of met Brikbikes rechtstreeks (www.brikbikes.com/nl ). 
Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het 
betreffende onderdeel – ter inspectie – via de Brikbikes dealer, te worden 
ingediend. Gelijktijdig dient de originele verkoopfactuur te worden overlegd. 


