
Montage Kinderzitjes op een Villette met A HEAD stuur voorbouw  
 
Voorzitje op de e-bike 
Wanneer het display van uw elektrische fiets midden op het stuur zit, is het in de meeste gevallen 
niet erg handig om een kinderzitje voorop te monteren. U kunt uw display niet meer aflezen of uw 
kleine kan met zijn of haar vingertjes het display bedienen.  
Heeft uw fiets een zijdisplay,  zoals de Villette Le Jovial,  vlakbij het handvat? Dan wordt het een stuk 
makkelijker om een voorzitje te monteren! 
 
Voorzitjes worden eigenlijk altijd aan de stuurpen bevestigd. Op de meeste stuurpennen is de 
bevestiging van het voorzitje geen probleem.  
De Villette Le Jovial en de La Joie hebben een stuurpen waar een kinderzitje aan bevestigd kan 
worden middels een adapter.  
 

                           

 
 
Voorbeeld montage adapter  
 
 
 
Stuurpennen elektrische fiets 
Let op: heeft uw elektrische fiets een voorwielmotor en wilt u een voorzitje monteren? Houdt u er 
dan rekening mee dat het een stuk zwaarder stuurt met al dat gewicht aan de voorkant van uw fiets.  
 
Een achterzitje op de elektrische fiets 
Veel e-bikes zijn uitgerust met een accu in de bagagedrager. Hierdoor wordt het soms lastig om een 
kinderzitje achterop te monteren. Er is niet één duidelijke regel die we kunnen noemen zodat u weet 
of een zitje past: het is in ieder geval belangrijk dat er genoeg ruimte is tussen de accu en de 
bagagedrager. U moet het zitje namelijk wel aan de drager kunnen bevestigen. Let wel op: de 
constructie van de bagagedrager moet sterk genoeg zijn om het extra gewicht te kunnen dragen! 
De dragers van Villette kunnen met 25 kg belast worden.  
 



Adapters voor 
montage kinderzitjes op fiets dragers  ( Yepp Easyfit drager )  
 
Yepp Easyfit drager montage achterdrager :  
 
Specificaties 
Merk     Yepp 
Type      Easyfit 
Kleur     Zwart 
Materiaal            Kunststof, Staal 
EAN       8715362005083 
 
Voorbeeld :Polisport adapter kinderzitje voorzijde  
 

 
 
Voorbeeld : Adapter A HEAD stuur voorbouw  



 
 
Voorbeeld Adapter BoBike  
 

 
 
 
Past het zitje niet op de drager zelf, dan is een zitje met framebevestiging in sommige gevallen een 
optie. Deze zitjes worden op de framebuis gemonteerd waar ook het zadel in zit. Daar hangt het 
achterzitje dan als het ware aan. Door de extra hoogte van de accu in de bagagedrager moet het 
zadel van de fiets vrij hoog staan om dit tot een passend geheel te maken. Let er ook op dat de 
stroomkabel van de accu naar de motor niet in de weg zit! 
 
Let op: Heeft uw elektrische fiets een achterwielmotor en wilt u een achterzitje monteren? Hou er 
dan rekening mee dat de gewichtsverdeling niet ideaal is met al dat gewicht aan de achterkant van 
uw fiets.  
 
Belangrijk om te weten 
Heeft u een elektrische fiets met de accu in de bagagedrager? Let dan op het maximale draaggewicht 
van de bagagedrager! U moet namelijk ook rekening houden met het gewicht van de accu (ca. 3,5 
kg).  
Kan uw bagagedrager maximaal 25 kilo aan? Dan kunt u hem dus maximaal tot 21,5 kg belasten (zitje 
+ kind), vanwege de accu die in de drager verwerkt zit. 
 


