
From: RVO MVbeoordeling <MVbeoordeling@rvo.nl> 

Date: do 15 feb. 2018 om 16:51 

Subject: RE: Overkapping elektrische fiets 

To: Frans Nomden < 

Geachte heer ________, 

Deze investering zou ik aanmelden onder F 3119. Het dak dat u in gedachten heeft komt in 

overeenstemming met onze eis, ‘overkapping van niet-flexibel materiaal’.  

Als u daarnaast nog aan de andere vereisten voldoet, elektrische trapondersteuning en de opslag 

van energie in de lithium houdende accu’s dan voldoet u aan de vereisten van  

F 3119.  

Als u nog vragen heeft kunt u mij op de onderstaande contactgegevens bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Y. Bruggeman 

Adviseur MIA\Vamil 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Hanzelaan 310 | 8017 JK  Zwolle  
Postbus 10073  | 8000 GB Zwolle 
.......................................................... 
Telefoon: 088 042 3546 
Email:     ________, 
Internet:  www.rvo.nl  

  een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 

   

Van: Frans Nomden < 

Verzonden: donderdag 15 februari 2018 16:08 

Aan: RVO MVbeoordeling 
Onderwerp: Overkapping elektrische fiets 

Geachte heer Bruggeman, Beste Joeri, 

  

Zoals telefonisch besproken zou ik graag willen weten of mijn overkapping die ik voor mijn 

elektrische fiets in gedachten heb voldoet aan de eisen van de MIA \ VAMIL.  

  

Achtergrond 

Ik wil overstappen op een elektrische fiets i.p.v de auto voor woon-werk-verker en het snel 

kunnen afleveren van pakketjes in de binnenstad. Met de auto is dat lastig en kostbaar qua 

parkeren etc.  

  

Mijn idee is gebaseerd op een bestaand product (DryCycle). Ik wil echter de linnen paraplu 

vervangen door een kunststoffen kap van 1,2 millimeter. Dat is een harde kap, maar wel 

enigszins buigzaam. Zo blijft het ligt en kun je er veilig mee fietsen. Een volledige vaste 

overkapping schiet voor mij het doel voorbij omdat ik ook zonder kap wil kunnen fietsen als 

het niet regent.  
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Voorbeeld 

Ik heb een foto toegevoegd van mijn kap van 0,8 mm, maar deze wil ik dikker maken. 

Voordat ik daar geld aan uitgeef zou ik graag willen weten of dit überhaupt voldoet aan de 

eisen van de MIA \ VAMIL. Zo niet, dan hoor ik graag op welke punten ik het zou moten 

aanpassen indien mogelijk.  

                   

Ik hoop dat mijn verzoek in lijn ligt van wat jullie beogen met deze maatregel. 

In afwachting van uw reactie, 

Frans Nomden < 
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