
VAN HOLLAND PREMIUM ELEKTRISCHE FIETSEN

Met trots presenteren wij u ons nieuwe Premium e-bike merk Van Holland. Door jarenlange 

ervaring die wij hebben opgedaan met onze andere merken bieden wij u deze collectie 

Premium e-bikes aan. De Van Holland modellen zijn vernieuwend en lopen voorop als het 

gaat om design en technologie.



VAN HOLLAND VH1-MD
Het topmodel uit onze serie, de geheel nieuwe Van Holland VH1-md. Deze fiets is 
voorzien van een uitneembare accu die geïntegreerd is in het frame van de fiets, 
hierdoor is de accu nauwelijks zichtbaar. Een modern ontwerp gecombineerd met de 
technologie van Bafang. 

• Kleur: hoogglans wit en mat zwart
• Frame: 50 en 53 cm uitgevoerd in hoogwaardig aluminium
• Wielen: 28” dubbelwandige aluminium velgen 
• Spaken: roestvast stalen spaken RVS 13G
• Versnellingen: Shimano Nexus 8
• Accu framemodel 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 
• Accu framemodel 2: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Accu framemodel 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Lader: 36V/2A lader
• Motor: Bafang Max drive middenmotor 250 Watt, 80Nm.
• Snelheid: 25 km/u
• Display: 9 assistentie standen / LCD kleuren uitvoering 
• Remmen: Hydraulische schijfrem achter / Hydraulische schijfrem voor 
• Voorvork: Monoshock
• Spatborden: SKS kunststof
• Kettingkast: gesloten kettingkast
• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen

VAN HOLLAND VH3-RD
De VH3-rd vouwfiets is zeer robuust en stoer. Deze fiets is 
voorzien van een uitneembare accu die geïntegreerd is in het 
frame van de fiets, hierdoor is de accu nauwelijks zichtbaar.

• Kleur: matzwart 
• Wielen: 20” dubbelwandige aluminium velgen 
• Spaken: roestvast stalen spaken
• Versnellingen: 7 versnellingen Shimano derailleur 
• Accu framemodel 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 
• Accu framemodel 2: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Accu framemodel 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Lader: 36V/2A lader
• Stuur: inklapbaar
• Motor: Bafang 250 Watt, 40 Nm achterwielmotor
• Snelheid: 25 km/u
• Display: 9 assistentie standen / kleuren LCD uitvoering / 
 USB aansluiting
• Remmen:  hydraulische schijfrem achter / 
 hydraulische schijfremschijfrem voor 
• Voorvork:  monoshock
• Spatborden: kunststof
• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen
• Opgevouwen afmetingen: L 89 x B 39 x H 69 cm - 
 Gewicht: 25kg

VAN HOLLAND VH2-FD
De Van Holland VH2-fd is stil, krachtig en heeft een zeer hoge 
actieradius. Deze fiets is comfortabel voor lange ritten. Een 
uitzonderlijk frame met een geïntegreerde accu. Let op de 
uitstekende specificaties versus de prijs, vergelijk zelf!

• Kleur: hoogglans wit en hoogglans zilver 
• Frame: 50 en 53 cm hoogwaardig aluminium 
• Wielen: 28” dubbelwandige aluminium velgen 
• Spaken: roestvast stalen spaken RVS 13G
• Versnellingen: Shimano Nexus 8
• Accu framemodel 1: 36Volt/9,0Ah (324Wh) 
• Accu framemodel 2: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Accu framemodel 3: 36Volt/17,5Ah (630Wh) 
• Lader: 36V/2A lader
• Motor: 250 Watt, 40Nm, voorwielmotor, fluisterstil
• Snelheid: 25 km/u
• Display: 9 assistentie standen / kleuren LCD uitvoering / 
 USB aansluiting
• Remmen:  rollerbrake shimano achter / 
 hydraulische schijfremschijfrem voor 
• Voorvork:  monoshock
• Spatborden: SKS kunststof
• Kettingkast: gesloten kettingkast
• Garantie: 2 jaar m.u.v. slijtende onderdelen

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!



Herenweg 344  |  2211 VG Noordwijkerhout (op afspraak)

Tel. +31 (0)252 - 34 88 27 | info@van-holland.nl

www.van-holland.nl

Deze brochure is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. 
Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.


