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1 
Plakinstructies Bakfietsstickers 

 
Zet alle benodigde spullen klaar: 
Emmer met allesreiniger, plantenspuit, 
raamwisser, schuurspons en de meegeleverde 
tools uit de doos( mesje, vilt en spatel) 
 

 
 

 
Plak het vilt op de lange kant van je spatel. 

 
Verwijder stickers en maak de bak goed schoon 
met de allesreiniger. De stickers zijn goed te 
verwijderen met een haardroger, of met de 
onbeplakte zijde van de meegeleverde spatel. 
Verwijder de schroeven van de bankjes 
voorzichtig voor het beste resultaat. 

 
Doe een druppeltje afwasmiddel in de 
plantenspuit en spray de gereinigde bak goed 
nat. 
Spray nu met dezelfde spuit een raam of deur 
goed nat. Bij voorkeur dicht in de buurt van de 
fiets. 

 
Je kunt nu één sticker met de mooie kant op het 
natte raam drukken. Als deze goed wordt 
aangedrukt blijft deze mooi plakken zodat u 
beide handen vrij heeft om de papieren 
schutlaag van de sticker te verwijderen. 

 
Spuit tijdens het verwijderen van de schutlaag 
met dezelfde plantenspuit de lijmlaag goed nat. 
Hierdoor voorkomt u dat de sticker aan zichzelf 
gaat plakken. 
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Plakinstructies Bakfietsstickers 

 
Positioneer nu de sticker op de natte bak. Begin 
rechts bovenin en werk naar voren. De sticker is 
bewust iets kleiner gemaakt dan de bak. Dit is 
om beschadiging langs de randen te voorkomen.  

 
Als de sticker naar wens is gepositioneerd, spuit 
dan ook de bovenkant van de sticker weer nat. 
Hierdoor glijdt de raamwisser makkelijker. Werk 
ook weer van rechts boven naar linksonder. 

 
Het meeste water is nu onder de sticker 
vandaan. Controleer of de sticker naar wens zit. 
Indien niet naar wens, trek hem er dan weer af 
en spuit oppervlakken weer nat. Gebruik de 
spatel met viltzijde om het laatste water onder 
de sticker te verwijderen 

 
Wacht nu even tot de sticker goed droog is. 
Indien mogelijk minimaal 2 uur. Eerder kan ook, 
maar dan is voorzichtigheid geboden. Zoek de 
gaatjes van het bankje en snijd hier voorzichtig 
kruisjes in met het bijgeleverde mesje. 

 
Plaats nu de schroeven van het bankje terug. 
Indien de sticker nog niet geheel droog is 
voorzichtig aandraaien. 

 
Ziehier. Uw gepersonaliseerde bakfiets is klaar. 
Het is aan te raden om de bakfiets nu 24 uur niet 
te gebruiken om de lijmlaag goed te laten 
drogen. Druk de sticker na 24 uur indien nodig 
nog plaatselijk aan met de bijgeleverde spatel. 

 


