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PROJECT:  Balance Bike “Triker” 
 
Naam aanvrager: Dieter Polling                                     Datum aanvraag: Mei 2021                                                       

Telefoon aanvrager: 011 350 159                                             

Mailadres aanvrager: dieter.polling@sintgerardus.be  

Project van:     X□ Dienstencentrum                □  BuBaO                □ BuSO  
                               Dienst/afdeling: afdeling jongeren 

Naam verantwoordelijke beleidsteam: Inge Lenaers

 

Algemene omschrijving 
 
Graag zouden we voor het hele verblijf een Balance bike “Triker” (ligfiets) aankopen.  

De Balance Bike Triker is de ligdriewieler met pretfactor. 

 Uniek rijplezier 
 Ergonomische racestoel 
 Superligging op de weg 
 Sturen door gewichtsverplaatsing 
 Met terugtraprem 

Doel 
 
Onze jongeren zijn beperkt in hun motoriek. Deze fiets geeft vele jongeren toch de kans om 
zelfstandig te fietsen. Het is vellig doordat ze kort bij de grond liggen en ze niet kunnen omkantelen. 
De jongeren kennen deze fiets vanop school. De kinesitherapeuten gebruiken deze fiets al enkele 
jaren met enorm succes. 
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Kostprijs incl. BTW (prijsofferte in bijlage) 

 
 
De Balance Bike Triker – merkwaardig is modern 
 
Beleef het nemen van bochten zoals op de motorfiets! De Balance Bike Triker wordt via het 
gepatenteerde cambering-stuursysteem geheel intuïtief door gewichtsverplaatsing gestuurd. Leunt u 
met de bocht mee, dan neigen stoel en voorwiel in dezelfde richting. De diepe zitpositie tussen de 
ver uit elkaar liggende achterwielen verleent de Balance Bike Triker bovendien een optimale ligging 
op de weg. U verliest dan ook bij vlot gereden bochten nooit het contact met de bodem. 
 
Technische details van de Balance Bike Triker: 

 Lxbxh: 140x70x74 cm 
 Gewicht: 20 kg 
 Leeftijd: 8-14 Jahre 
 Minimum lengte: 140 cm 
 Belastbaar tot: 80 kg 

 
De Balance Bike Triker – robuust en rasant 
Dit ongewone voertuig beleeft heel wat pret. Of nu kinderen of jeugd, de jacht op bochten met de 
Balance Bike Triker tovert iedereen een lachje op het gezicht. Door zijn robuuste bouwwijze en de 
hoogwaardige afwerking is de Triker zowel voor privégebruik als voor het veeleisende gebruik in 
scholen en jeugdinstellingen gewapend. 
Bekijk de wereld vanuit een heel nieuw (bochten)perspectief - met de Balance Bike Triker! 
 

 Productwaarde € 379 

 Totale bestelwaarde incl. BTW € 450 
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Datum advies aan dienst aanpassingen & hulpmiddelen:      /     / 

Handtekening verantwoordelijke: Inge Lenaers 

 

 Goedgekeurd op Kernteam Dienstencentrum: Mei 2021 

 

 

Gegevens Sponsor: 

 


