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DISCLAIMER:
Hoewel alle pogingen zijn gedaan de informatie in dit boek te verifiëren, noch de
auteurs of de uitgever aanvaardt enige aansprakelijkheid voor fouten, onjuistheden of onvolledigheden.
Minachting van mensen of organisaties zijn onbedoeld. Als advies met betrekking tot juridische 
of aanverwante zaken nodig is,moeten de diensten van een deskundige worden gezocht. Dit boek is niet 
bedoeld voor gebruik als een bron van juridische of boekhoudkundige adviezen.
Alle verwijzingen naar bepaalde personen of bedrijven, levend of dood, bestaande of ter ziele, is
puur toeval. 
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Voorwoord

Hoi, mijn naam is Eduard van der Schilden. Fijn dat ik je informatie mag geven 
voor het kiezen van een scooter en scooterwinkel. 

Ik ben mede-oprichter-en eigenaar van scooterking. We verkopen en onderhouden 
nu 6 jaar scooters en ik heb geleerd dat scooters een hoop vragen opleveren. 
Sterker nog, mensen horen en lezen soms zo veel verschillende verhalen dat ik 
besloten heb om een consumenten gids te schrijven zodat jij een weloverwogen 
keuze kunt maken.

Ik wil graag 4 misverstanden over scooters en 3 misverstanden over “Chinese” 
scooters met je delen. Daarna zal ik je 3 punten van aandacht geven voor het 
kiezen van een winkel. Als laatste geef ik je aanbevelingen bij de aankoop en het 
gebruik van een scooter.

Laten we beginnen.
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4 misverstanden over scooters

Misverstand nr.1 : Hoe duurder hoe beter.

Soms wel maar meestal zijn de verschillen niet zo groot. In de prijsrange van 1000 
tot 2000 euro worden vaak dezelfde 4takt technieken gebruikt, namelijk een 
luchtgekoelde motor met 2 kleppen per cilinder. De knoppen die gebruikt worden op 
het dashboard zijn vaak van hetzelfde materiaal en de kappen zijn ongeveer even 
dik. De elektronica hebben dezelfde soort stekkers. Kortom scooters lijken 
technisch veel meer op elkaar dan je zou denken. Vaak ontstaan problemen niet 
door de kwaliteit van het product maar meer door de vuiligheid die van de straat op 
de scooter slaat tijdens het gebruik of door achterstallig onderhoud. 
Waar verschillen kunnen ontstaan zijn rij-eigenschappen en totale constructie. De 
vering kan van betere kwaliteit en daardoor stiller zijn. De kappen zitten beter in 
elkaar waardoor er minder “gekraak” is als de scooter gebruikt wordt. 

Misverstand nr. 2: Een scooter kan je net zo goed bij een webwinkel kopen. 

Misschien maar hou wel rekening met een aantal zaken:
– afstand: een bedrijf dat vele kilometers van jou vandaan is gevestigd zal veel 

minder snel adequate service kunnen verlenen.
– Voor elke keer dat de servicemonteur naar je uitrijdt voor pech of onderhoud 

zullen er voorrijkosten en/of transportkosten verrekend worden. Dit kan in de 
honderden euro's lopen.

– Voordat een scooter wegens pech wordt opgehaald zal er een paar dagen 
overheen gaan. Als de scooter gerepareerd is zullen er weer een paar dagen 
overheen gaan om deze terug te brengen.

– Om met scherpe aanbiedingen te komen worden garantie en service vaak 
zeer afgezwakt.

Misverstand nr. 3: Garantievoorwaarden zijn allemaal kleine lettertjes en 
komen op hetzelfde neer.

Vaak zijn garantievoorwaarden kleine lettertjes aangezien er veel uitgelegd moet 
worden, de uitsluiting van garantie, hoe je garantie kunt claimen, aan welke 
voorwaarden je moet voldoen.
Vraag bij aankoop naar de garantievoorwaarden zodat je weet waar je recht op 
hebt en hoe je er aan kan blijven voldoen. Kijk hoe de garantie is opgebouwd. 
Omvat de garantie alleen het onderdeel of het onderdeel en de tijd die eraan 
gespendeerd wordt om het probleem te verhelpen. Arbeid is namelijk een dure 
aangelegenheid. Een probleem is vaak niet zomaar gevonden, het onderdeel moet 
dan nog vervangen worden. Ik heb garantievoorwaarden gezien met 6 maanden 
garantie op onderdelen tot 3000 kilometer, 12 maanden garantie op onderdelen tot 
6000 kilometer en (zoals die van scooterking) 24 maanden tot 12000 kilometers. 
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Misverstand nr. 4: Scooters hebben weinig tot geen onderhoud nodig.

Nee. Zoals alle voertuigen hebben ook scooters onderhoud nodig. Scooters met 
4takt motoren hebben zelfs regelmatig onderhoud nodig (ongeveer elk half jaar of 
2000 kilometer). Het belangrijkste is het verversen van de carterolie. Deze olie mag 
namelijk niet te vuil worden, daarnaast moet er een correcte hoeveelheid olie in het 
carter aanwezig zijn. Dus niet te veel en niet te weinig. Een onderhoudsbeurt is 
vooral bedoeld voor goede smering en om een optimale verbranding te krijgen. 
Mocht je onderhoud niet goed uitvoeren dan kunnen onderdelen sneller slijten 
waardoor er in de motor geen verbranding meer mogelijk is. Daarnaast heb je bij 
slecht onderhoud geen recht op garantie, een dealer kan niet instaan voor de 
kwaliteit van de scooter als het onderhoud niet goed en tijdig is uitgevoerd. 

3 misverstanden over 'Chinese' scooters

Misverstand nr. 1: Alle scooters uit China zijn van zeer slechte kwaliteit.

Nee. China levert prima producten af, waaronder scooters. Zo goed zelfs dat bijna 
alle merken gehele scooters of onderdelen laten produceren in China. Er zijn zeker 
diverse fabrieken in China die mindere kwaliteit scooters leveren maar die scooters 
die geëxporteerd worden hebben over het algemeen een goede kwaliteit. De 
markten in Europa, Amerika en Australië hebben namelijk een hogere standaard 
dan Aziatische landen. Als die standaard niet gehaald wordt nemen deze landen 
die scooters niet meer af. 

Misverstand nr. 2: Voor scooters uit China zijn geen onderdelen te verkrijgen.

Nee. In 2010 waren van de 80000 scooters 30000 volledig Chinese scooters. Deze 
30000 scooters worden verkocht door diverse importeurs. Deze importeurs 
importeren naast de scooters ook onderdelen. De verschillende Chinese fabrieken 
gebruiken vaak soortgelijke onderdelen. De meeste onderdelen zijn dan ook voor 
diverse scooters te gebruiken. Daarnaast heeft de groothandel tegenwoordig ook 
deze onderdelen op voorraad. Er is dus geen tekort aan Chinese onderdelen.

Misverstand nr. 3: Scooters uit China roesten sneller.

Nee. Scooters uit China roesten, maar dat doen alle scooters. Vaak is het chroom 
op ijzer dat sneller los laat of roest. Hier zit wel verschil tussen Chinese fabrieken 
in, maar ook tussen importeurs en tussen eigenaren. Het “roest probleem” komt 
voor bij ijzer dat een laagje chroom heeft, ook bij Vespa achterrekjes of bij dure 
motoren. Als de importeur de scooter goed heeft behandeld met een 
siliconenspray zijn er over het algemeen geen grote problemen. Daarnaast zal een 
eigenaar ook meer rekening moeten houden met chroom.
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3 punten van aandacht bij de aankoop

Nr. 1: Bij welk soort bedrijf?

Dat is de eerste stap. Hoe wil het bedrijf zaken met  je doen. Wil deze je graag als 
klant. Is de service goed? Heeft het bedrijf monteurs in dienst? Zijn ze overdag 
goed te bereiken?
Als je pech krijgt met je scooter wil je graag goed en snel geholpen worden. Een 
bedrijf dat alleen maar verkoopt via internet en 100km bij je vandaan zit zal deze 
moeite hebben om een dag later bij je op de stoep te staan. Scooterwinkels die 
aangesloten zijn bij de BOVAG, een belangenvereniging van tweewielerbedrijven, 
geven hiermee aan dat ze de leverings-en garantievoorwaarden van de BOVAG 
hanteren. Daarnaast hebben deze bedrijven de mogelijkheid hun medewerkers 
geregeld bij te laten scholen door middel van een cursus georganiseerd door de 
BOVAG. Zo blijven deze bedrijven up-to-date met betrekking tot onderhoud, 
probleemoplossingen en nieuwtjes.

Nr. 2: Wat voor een garantie geeft het bedrijf af?

Er zijn namelijk diverse garanties in omloop. De meest voorkomende is 1 jaar 
garantie tot 6000 kilometer, alleen op de onderdelen. Dat betekent dus dat als er 
iets fout gaat in dat jaar je het onderdeel kunt omruilen. Mocht je dit door een 
werkplaats laten oplossen dan zal je het arbeidsloon moeten betalen. En 
arbeidsloon is vaak duurder dan het onderdeel zelf. Let daarop er zijn bedrijven die 
wel inclusief arbeid vergoeden en er zijn bedrijven die arbeidsloon in hun garantie 
verwerken.

Nr. 3: Wat voor service wordt er geleverd?

Soms worden de scooters voor dusdanig lage prijzen aangeboden dat enige 
service erna niet meer mogelijk is. Daar zul je dan ook voor moeten betalen. En dat 
kan snel hoog oplopen door transportkosten, kosten voor het onderdeel etc. En 
vergeet niet de ergernis die het met zich mee brengt.

Aanbevelingen

– Brom of snor: helm of geen helm. Zonder helm rijden lijkt en is misschien ook 
wel veel makkelijker. Maar bedenk wel dat je maar 25km/h mag rijden. Als je 
per dag veel kilometers en lange stukken rijdt dan is het wel een stuk fijner 
om legaal 45km/h te kunnen rijden. Daarnaast biedt een helm natuurlijk de 
nodige bescherming bij een ongeval.

– Waar ga je de scooter voor gebruiken? Is het de bedoeling de scooter te 

Copyright by scooterking 2012 6



gebruiken voor woon-werkverkeer of als plezier-scooter. Sommige scooters 
zijn geschikter voor lange afstanden omdat ze meer comfort bieden. 

– Laat het onderhoud tijdig uitvoeren. Zeker bij de 4takt scooters is het 
onderhoud erg belangrijk. Als olie en filters vuil worden zal een motor minder 
gaan presteren. Daarnaast zal en kan een leverancier geen garantie kunnen 
geven op een motor die geen goed onderhoud heeft gehad. 

Stel vragen

– Hebben jullie een eigen werkplaats? Wat zijn de openingstijden?
– Wachttijd: hoe lang duurt voordat je aan de beurt bent bij pech of onderhoud 
– Is er een ophaalmogelijkheid bij pech?
– Wanneer zijn de onderhoudsintervallen?
– Zijn jullie aangesloten bij de BOVAG?
– Vraag om de garantievoorwaarden

Met bovenstaande informatie zal je een betere beslissing kunnen nemen bij het 
kopen van een scooter en/of het kiezen van een scooterwinkel. Als je uit bent op de 
meest lage prijs dan zijn er genoeg bedrijven op internet, zelfs grote online 
warenhuizen, die jou een scooter kunnen verkopen. Hou er dan rekening mee dat 
je slechte service en slechte garantievoorwaarden krijgt.

Maar als je op zoek bent naar een scooter en/of scooterwinkel waar je op kunt 
vertrouwen, zodat je bij pech snel en adequaat geholpen wordt, dan nodig ik je uit 
om ons te bellen of te mailen. We beantwoorden graag je vragen. Scooterking 
levert alleen aan klanten die tot ongeveer een half uur autorijden wonen van een 
scooterking winkel. Zo weten we dat de service die we beloven ook waar kunnen 
maken. Daarnaast geven we op al onze benzinescooters 2 jaar garantie, dat is op 
de onderdelen en op de arbeid, tot 12.000 kilometer.

Bedankt voor het lezen. Ik hoop dat je deze consumentengids nuttig vindt. Als je 
vragen of opmerkingen hebt dan hoor ik ze graag. Je kunt me bereiken op 
eduard@scooterking.nl. 

Met vriendelijke groet,

Eduard van der Schilden
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