
 
 
WELK FIETSSLOT KIEZEN 
 
Er zijn twee soorten fietssloten: vaste sloten (framesluitingen) die gemonteerd zijn op de fiets en losse 
sloten waarmee u het fietsframe kunt vastmaken aan een voorwerp (bv. een fietsenrek).  
 
Framesluitingen: gemonteerd op het frame  
Voor kort parkeren volstaat een framesluiting (bv. een hoefijzerslot, ook wel 'ring' of 'spaakslot' 
genoemd) of een stuurslot. Beide sloten zijn permanent aan de fiets bevestigd.  
 
Deze sloten geven een beperkte veiligheid en beletten niet dat de dief de fiets kan opladen. Bij langer 
parkeren hebt een degelijk los slot nodig dat de fiets aan een vast voorwerp bevestigt. Toch kan een 
framesluiting een extra beveiliging vormen in combinatie met een los slot.  
 
Hoefijzerslot of spaakslot 
 

 
Vast op de fiets gemonteerd. Blokkeert het wiel door middel van een pal.  
 

Stuurslot 
Het stuurslot is vast op de fiets gemonteerd en blokkeert de stuurstang langs binnen, zodat het 

onmogelijk wordt het stuur te draaien. Vergelijk met een stuurslot op de auto. Vooral handig bij 
kortparkeren.  

 
Losse fietssloten 

Losse fietssloten bestaan in allerlei vormen: beugelsloten, kettingsloten en kabelsloten. Openen en 
sluiten met sleutel of cijfercode. Zorg ervoor dat u het slot altijd zo bevestigt dat het zowel het frame, 
het voorwiel en het vaste object (bv. fietsenrek) insluit.  

 
Beugelslot 

 

 
Een beugelslot (ook wel 'U-slot' genoemd) is veruit het beste fietsslot. Een beugelslot is vervaardigd 
uit roestvrij, gehard staal met een omhulsel van vervangbaar vinyl om schade aan het lakwerk te 
voorkomen. Het belet dat het wiel ronddraiit en biedt tevens de mogelijkheid om uw fiets aan een vast 
voorwerp te verankeren. Bestand tegen klophamer en betonschaar. Brede keuze.  
 

Kettingslot 
 



 
Een kettingslot bestaat uit schakels van gehard, roestvrij staal die weerstand bieden aan hamer en 

betonschaar. Niet zo gebruiksvriendelijk. Sluiting met een hangslot of een speciaal "discusslot". Biedt 
goede bescherming.  

 
Kabelslot 

 

 
Verkrijgbaar in een eenvoudige uitvoering of in zwaarder materiaal. Een eenvoudige uitvoering (bv. 

het oprolbaar krulkabelslot) is goedkoop maar biedt slechts een geringe bescherming. De zwaardere 
uitvoeringen in gehard staal bieden meer weerstand tegen een zware betonschaar.  

 
Cijfersloten 
 

 
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen. Cijfersloten zijn over het algemeen niet aan 

te raden. Ze kunnen eventueel als extra slot gebruikt worden. 


