
soci.bike
ga je mee?



Maatschappelijke impact is ons 
doel. Dat bereiken wij met de
verkoop van deze elektrische 
bakfiets. De soci.bike is niet 
zomaar een elektrische bakfiets. 
Onze bakfietsen hebben een 
uniek verhaal. 

Eigenaren Patrick de Haan en Peter 
Schouten hebben zelf in hun eigen 
omgeving ervaren wat het doet met 
mensen als zij aan de zijlijn komen 
te staan. Ze hebben geen reden om 
’s ochtends uit hun bed te komen 

en ’s avonds, als zij thuiskomen,  
kunnen zij niet trots zijn op datgeen 
wat zij die dag gedaan hebben. 

Bij soci.bike nemen wij geen 
mensen aan om bakfietsen te 
maken: wij maken bakfietsen om 
mensen aan te kunnen nemen. 
Het geld dat wij verdienen 
investeren wij in onze missie. 

Maar de impact gaat verder;  
denk aan minder auto’s op de weg, 
het feit dat de bakfiets voor een 

deel uit gerecyclede materialen 
bestaat en dat we de lokale 
economie stimuleren door in 
Nederland te produceren. 

We zijn daarmee een 
Social Enterprise.

soci.bike

#socilife



#socilike
Je fiets wordt met de hand 
gemaakt in Enkhuizen, door hele 
enthousiaste mensen die bezig zijn 
met scholing of een opleiding 
hebben afgerond. 

Na hun opleiding vinden ze een 
betaalde baan bij ons of elders.

Handgemaakt
in Enkhuizen



Je bakfiets staat veilig geparkeerd 
met het standaard Abus-slot. 
Al dan niet aan een paal met een 
insteekketting. Je opent het klepje 
aan de voorkant zodat je kind 
makkelijk in kan stappen. 

De fiets heeft een parkeerstand, 
dus je hoeft niet bang te zijn dat 
hij wegrolt. Je zet je kind veilig vast 
met de driepunts veiligheidsgordel. 
En is het niet zo mooi weer? 
De soci.bike huif is in een oogwenk 
gemonteerd en het optionele dry-
sit kussen houdt de billen van je 
kinderen droog. 

De verlichting schakelt automatisch 
in als het donker is.

Onderweg hebben de kinderen 
uitgebreid de tijd om de omgeving 
in zich op te nemen terwijl jij geniet 
van de krachtige motor (80nm) die 
je vlot door het verkeer heen helpt. 
Terwijl je kindjes veilig vastzitten 
zijn ook hun vingers goed beschermt 
met speciaal ontwikkelde spat-
borden die het onmogelijk maken 
om bij de extra dikke spaken 
te komen.

Ga je mee?



Op de terugweg snel even langs 
de supermarkt. De ruime bak met 
rvs bodemplaat en uitklapbare 
deur aan de voorzijde maken het 
makkelijk om de boodschappen in 
te laden en droog weg te zetten. 
Super handig. 

Thuis aangekomen moet je de 
fiets nog even dat hele schuine 
stoepje opduwen, maar met de 
ingeladen boodschappen is dat 
best zwaar. Je schakelt de loop-
functie in en de fiets brengt 
zich met gemak omhoog.

#socismile



Tijd om de hond uit te laten. Het park is een paar kilometer verderop 
en je moet door het drukke verkeer. Je opent het deurtje aan de 
voorkant van de soci.bike bak en je maatje stapt met veel plezier 
in op het dry-sit kussen dat dient als vloermat. Je bevestigt de 
hondenriem aan de meegeleverde ring die op de vloer gemonteerd is. 
Daar gaan we! 

Je navigeert heel eenvoudig door de stad en de automatische 
versnellingen helpen je makkelijk weg te rijden bij het verkeerslicht 
en zorgen er voor dat je het maximale bereik haalt uit de accu. 
Oeps, bijna rood licht. Je knijpt krachtig in de remmen en de 
hydraulische schijfremmen doen hun krachtige werk. 
Daar is het bos, rennen maar!

Wie laat wie
nu uit

#socilike







Zoveel mensen, zoveel kleuren. 
Daarom is soci.bike leverbaar 
in bijna 240 RAL-kleuren.

Kleur je dag!

 #socilife
#socilike
 #socibike



Maak je soci.bike bakfiets compleet 
met de bijbehorende accessoires!

1. Huif
Bescherm je kind of hond tegen 
weer en wind.
2. Maxi-Cosi standaard
Ga samen op pad met je kleintje.
3. Afdekzeil
Bescherm je bak en de spullen die 
in de liggen.
4. Bakfietshoes
Stal jouw soci.bike schoon en 
droog buiten de deur.
5. Hondenring
Maak je hond veilig vast in de bak.

Accessoires

6. Zitmatje
Altijd droog en comfortabel zitten 
of liggen.
7. Insteekketting
Leg de ketting om een hek of boom 
en beveilig jouw soci.bike extra.
8. Accu
Met een extra accu maak je nog 
meer kilometers.



FIETS 
Afmetingen (lxbxh)
212,5 x 80 x 120 cm
Gewicht 60 kg
Kleur Leverbaar in bijna 
240 RAL-kleuren

Verlichting Voor 2 stuks in frame 
geïntegreerd, 1 achter, aangesloten 
op accu, schakelbaar op stuur
Frame achter Aluminium
Frame voor Verzinkt staal
Velgen Ryde dubbelwandig type 
Andra 40
Spaken 13G
Banden Schwalbe big apple plus
Wielen voor 24 inch, achter 26 inch
Versnelling Enviolo CT 
automatische traploze versnelling 
Remsysteem Tektro hydraulische 
schijfremmen, voor 180 mm, achter 
160 mm, met dubbele parkeerrem.
Kettingkast Hebie Chainglider
Bagagedrager max. belasting 45 kg

Specificaties

BAK
Afmetingen (lxbxh) 80 x 47 x 50 cm
Instap Aan de voorzijde via een klep
Veiligheid 2 stuks degelijke 
3 puntveiligheidsgordels
Capaciteit 2 – 3 kinderen
Materiaal Geëxpandeerd 
polypropyleen (EPP) 
schokabsorberend
Belading bak Max. 100 kg

TRAPONDERSTEUNING
Motor Bafang M400, 80Nm, 250W
Accu 720 Wh, 36 Volt, 20 Ah. Li–Ion
Actieradius 80 – 120 km 
afhankelijk van belading, 
weer en wegcondities



Ga je mee?
soci.bike BV
Voorland 5
1601 EZ Enkhuizen
0228 – 326 100
info@soci.bike


