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Ride The Future Together

S3 & X3



Getting the next billion on bikes. 

VanMoof werd in 2009 opgericht door Taco en Ties Carlier, 
twee Nederlandse broers met een visie op de perfecte stadsfiets. 
Nu brengen onze fietsen verandering teweeg in steden over 
de hele wereld en versnellen ze de huidige golf van mensen 
die kiezen voor e-bikes. Onze gestroomlijnde, meermaals 
bekroonde fietsen bieden een high-tech ervaring voor een 
toegewijde wereldwijde community van 150.000 fietsers. 
En we zijn nog maar net begonnen. 

De iconische geïntegreerde fietsframes weerspiegelen een 
volledig geïntegreerd end-to-end bedrijf dat de fietsindustrie 
op zijn kop heeft gezet door alles in eigen beheer te doen - van 
ontwerp tot productie, van verkoop tot klantenservice. Als 's 
werelds snelst groeiende fietsmerk ter wereld, zijn we op weg 
om de toekomst van stedelijke mobiliteit opnieuw te definiëren 
en de volgende miljard mensen op de fiets te krijgen. 

VanMoof Brand Stores zijn te vinden in Amsterdam, 
Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle, 
en Tokio. Tegen het einde van 2021 breiden we via speciale 
Service Hubs uit naar 50 steden wereldwijd. Meer informatie 
vind je op vanmoof.com.
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Over
  VanMoof

http://vanmoof.com/


De VanMoof S3 & X3 zijn futuristische e-bikes. In de steden 
van de toekomst vervangen ze niet alleen de auto – ze zullen 
onze manier van vervoer voorgoed veranderen.

Met een krachtige motor, automatische elektronische 
versnellingen, geïntegreerde anti-diefstal technologie en 
geavanceerde accessoires verkorten de VanMoof S3 & X3 je 
reistijd en zijn ze files in de stad te slim af. En bij VanMoof zijn we 
continu bezig met luisteren, plannen maken en actie ondernemen 
om onze riders de beste ervaring ooit te kunnen bieden. Daarom 
introduceren we nu de VanMoof PowerBank, meer wereldwijde 
Service Hubs en updates voor onze fiets en app.

De VanMoof S3 & X3 en de VanMoof PowerBank zijn verkrijgbaar 
via vanmoof.com en in VanMoof Brand Stores wereldwijd. 

Let’s ride the future together.

VanMoof
S3 & X3

https://www.vanmoof.com/


Turbo Boost
Versnellen met één druk op de knop.

Intelligente motor
Maximale trapkracht.

Hydraulisch remsysteem
Veilig remmen in alle omstandigheden.

Geïntegreerde Theft Defense
Makkelijk in gebruik, moeilijk te stelen.

Kick Lock
Vergrendel je fiets met één tik.

E-shifter
De soepelste rit ooit.
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Superslimme elektronica

De Smart Cartridge bestuurt alle 
systemen aan boord en verwerkt 
real-time feedback voor een 
maximaal bereik en reactievermogen 
van de motor.

Theft Defense

Makkelijk in gebruik, moeilijk te 
stelen – met een geïntegreerd 
alarmsysteem en slimme 
locatietracking die dieven 
buitenspel zet.

Intelligente motor

Maximaal vermogen en een 
natuurlijke rijervaring – onze 
nieuwe motor maakt zelfs op 
topsnelheid nauwelijks geluid.

E-shifter

Beleef je soepelste rit ooit met 
automatisch elektronisch 
schakelen. Met vier 
versnellingen wordt elke helling 
een fluitje van een cent.

Hydraulisch remsysteem

Volledig geïntegreerde hydraulische 
remmen leveren nauwkeurige 
remkracht in alle 
weersomstandigheden.

504 Wh
Accucapaciteit

60-150 km
Bereik

Diefstaldetectie

Vergrendeling op 
afstand

25 km/u
Maximale 
snelheid

59 Nm
Turbo boost koppel



Onze riders gaven aan dat ze graag langer en verder met hun fiets 
wilden kunnen rijden. Daarnaast wilden ze hun fiets makkelijker op 
kunnen laden. We luisterden, maakten een plan, en gingen aan de slag. 

Nu introduceren we VanMoofs eerste PowerBank, en daar zijn we trots 
op. Speciaal ontworpen om het bereik te vergroten en het opladen 
makkelijker te maken, is het nu al onze meest geliefde accessoire ooit. 

Een volledig opgeladen VanMoof met PowerBank kan nu tot 250 km 
vooruit zonder extra op te laden.

De VanMoof PowerBank is verkrijgbaar als optioneel accessoire 
en kan de hoofdaccu van de fiets zowel bij stilstand als tijdens 
het fietsen opladen.

Prijs: €348
Laadtijd: 3 uur (0-100%)
Extra bereik: 45-100 km (volledig opgeladen – besparingsmodus)

Verleng
je rit



Een instant icoon.
Ons vernieuwde geometrische frame is een instant icoon. 
Vol met next-gen technologie en klaar om door de straten 
te scheuren.

Aanbevolen voor riders tussen 170-210 cm. 
Beschikbaar in Light en Dark.

VanMoof S3
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Superspeels, en supersnel.
De X3 heeft dezelfde motor, accu en slimme tech als 
haar grote zus. Extra wendbaar, met compacte wielen 
om snel weg te kunnen sjezen.
 
Aanbevolen voor riders tussen 155-200 cm.
Beschikbaar in Light en Dark.

VanMoof X3
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Rij sneller, rij verder.
Ontworpen en afgesteld voor maximale kracht 
en reactievermogen. Met een compactere en 
slankere behuizing dan de vorige generatie, is 
de motor zelfs op topsnelheid vrijwel geruisloos. 

De motor versterkt je trapkracht in vier stappen, 
en intelligent vermogensbeheer zorgt voor een 
maximaal bereik.

Krachtige
motor
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Tijdens het rijden toont het Matrix Display je 
snelheid, ondersteuningsniveau en huidige 
versnelling. Als je stilstaat, kun je het display 
gebruiken om je laadstatus te controleren en 
de ondersteuningsstand van je fiets te wijzigen.

Als je fiets door iemand anders wordt aangeraakt, 
verschijnt onze doodskop op het scherm en gaat 
het alarm af. Oh, en we hebben de graphics 
gefinetuned – ze zijn nu duidelijker en 
angstaanjagender dan ooit.

Verlicht je rit.
166 LEDs brengen de bovenbuis tot leven – en 
veranderen het frame in een interactief scherm. 
Het volledig afgedichte en weerbestendige Matrix 
Display geeft intuïtieve feedback aan de rider en 
maakt volledige controle en aanpassing mogelijk 
via twee knoppen op het stuur.

Matrix
Display
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Geen sleutel meer nodig.
Nog makkelijker te gebruiken dan de 
autosleutelhanger. Met één tik op de knop 
op de achterpat zet je het achterwiel vast en 
activeer je de geïntegreerde diefstalbeveiliging. 
De veilige Bluetooth Rider Recognition maakt 
ontgrendelen nog simpeler – klik op de 
stuurknop en spring op je fiets.

Het Kick Lock beveiligt de fiets volledig 
door met één tik het achterwiel vast te zetten. 
Het maakt ook Rider Recognition mogelijk, 
en activeert het geïntegreerde alarmsysteem. 
Zonder telefoon kan het slot met een 
back-upcode worden ontgrendeld.

Kick 
Lock
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Superslimme elektronica
De Smart Cartridge bestuurt alle 
systemen aan boord en verwerkt 
real-time feedback voor een 
maximaal bereik en reactievermogen 
van de motor.

504 Wh
Accucapaciteit

60-150 km
Bereik

Lichtjaren vooruit op de concurrentie.
De Smart Cartridge – speciaal ontworpen 
met het oog op toekomstige functionaliteit 
en onderhoud thuis – is het 'brein' van onze 
fietsen en bestuurt alle systemen aan boord. 
En hij wordt na verloop van tijd alleen maar 
slimmer, via software-updates worden er 
regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

Draadloze updates zorgen voor nieuwe 
features en hij reageert op realtime 
motorfeedback, waardoor je uit één lading 
meer bereik haalt. Je kunt je verwisselbare 
Smart Cartridge ook lokaal laten 
onderhouden of repareren, dus 
een bezoek aan de Brand Store 
is niet nodig.

Superslimme 
elektronica
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Versnellen met één druk op de knop.
Functionaliteit, met extra fun. De Turbo Boost 
is speciaal ontworpen om je een extra zetje te 
geven wanneer je dat nodig hebt. Scheur weg 
bij verkeerslichten, trotseer hellingen of bruggen 
en steek snel over bij drukke kruispunten.

Turbo 
Boost
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59 Nm
Turbo boost koppel



De E-shifter.
Met onze E-shifter rijd je soepeler dan ooit. 
Met met vier versnellingen en automatische 
elektronische schakeling gecontroleerd 
door de Smart Cartridge, kan de E-shifter 
zelfs de steilste hellingen trotseren.
De schakelniveaus zijn volledig 
aanpasbaar in de VanMoof App.

Elektronisch 
Schakelen
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Weinig onderhoud, geweldige prestaties.
We hebben alle hydraulische elementen 
in het frame geïntegreerd voor optimale 
bescherming, prestaties en een gestroomlijnd 
uiterlijk. Dit is de eerste fiets met een volledig 
geïntegreerd stuur- en remsysteem - net zo 
mooi om naar te kijken, als om te gebruiken.

Veilig en krachtig remmen in alle 
omstandigheden. Verborgen bekabeling 
voor maximale duurzaamheid in de stad. 
Stalen remschijven geven onmiddellijke 
remkracht.

Hydraulisch 
Remsysteem
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Eerste e-bike ooit met Find My-toegang.
VanMoof S3 & X3s die vanaf vandaag worden 
besteld, zijn compatibel met het Apple Find 
My-netwerk en je kunt je fiets vinden met de Find 
My-app vanaf je iPhone, iPad of Mac.*
 
Je fiets kan in een paar eenvoudige stappen 
worden verbonden met Find My en biedt een 
gemakkelijke en veilige manier om je VanMoof op 
een kaart te lokaliseren.

VanMoof
& Apple Find My-netwerk
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*Als je de Find My-app wilt gebruiken om dit item te vinden, heb je een iPhone met iOS 
14.3 of later, een iPad met iPadOS 14.3 of later, of een Mac met Big Sur macOS 11.1 of 
later nodig.



Jouw fiets, jouw keuzes. 
Met de VanMoof App heb jij de controle over 
jouw fiets. Je vindt er niet alleen in-app support 
en oplossingen voor problemen, je kunt de app 
ook gebruiken om je ritten bij te houden en je 
statistieken te bekijken, je fiets te ontgrendelen, 
de locatie van je fiets te bekijken, je fiets als 
gestolen te melden, of deze te verbinden met 
je PowerBank. Daarnaast is het mogelijk om je 
fiets volledig te personaliseren, door in de app je 
licht, ontgrendelingsmethode, E-shifter en alarm 
in te stellen.

De
VanMoof App
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Moeilijk te stelen.
Fietsdiefstal is nog steeds het grootste 
obstakel dat mensen ervan weerhoudt om op 
kwaliteitsfietsen te rijden. De S3 en X3 versterken 
het anti-diefstal-imago van VanMoof met een 
groot aantal functies die dieven buitenspel zetten 
- en het voor onze Bike Hunters makkelijker 
maken om gestolen fietsen terug te vinden.

Onze fietsen hebben een meerfasig alarmsysteem 
en vanuit de VanMoof App kun 
je je fiets vergrendelen, tracken en uitschakelen. 
Peace of Mind garandeert dat VanMoof je 
fiets terugvindt of vervangt als deze toch 
gestolen wordt. 

Geïntegreerde 
Theft 
Defense

Diefstalpreventie

Vergrendeling op afstandR
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Theft Defense
Makkelijk in gebruik, moeilijk 
om te stelen – een 
geïntegreerd alarmsysteem 
en slimme locatietracking die 
dieven buitenspel zet.



Peace 
of Mind
Als je VanMoof wordt gestolen 
halen onze Bike Hunters hem terug.
We zetten fietsendieven buitenspel met onze 
geïntegreerde locatietrackingtechnologie en 
ijzersterke anti-diefstal garantie. Als je fiets 
vermist raakt, meld je deze gewoon als 
gestolen in de VanMoof App. De Bike 
Hunters gaan meteen aan de slag en 
vinden je fiets binnen twee weken terug. 
Lukt dat niet, dan vervangen we je fiets 
door een exemplaar van dezelfde (of betere) 
leeftijd en staat, zodat je nooit lang van 
de weg bent.
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Onze wereldwijde service-uitbreiding.
Onze service-opties zorgen ervoor dat je nooit 
lang van de weg bent. En in 2021 maken we van 
onze service onze topprioriteit. We breiden onze 
service uit van 8 naar 50 steden over de hele 
wereld, zodat je sneller en eenvoudiger dan 
ooit hulp kunt krijgen. Daarnaast brengen we 
software- en hardware-updates uit en lossen 
we in-app problemen op. 

Zolang we feedback krijgen, blijven we 
onze fietsen en onze service verfijnen.

Altijd in 
beweging

50
steden

08
Brand Stores

11
Service Hubs

31
Certified

Workshops

200
Certified VanMoof

Bike Doctors

R
id

e
Th

e 
Fu

tu
re

 
To

ge
th

er



50 steden, en we blijven groeien.
Alle locaties van onze Brand Stores, Service Hubs, en Certified Workshops.



updated weight X3 back to 20.8 as 
current X3

Veiligheid Kick Lock
Touch Unlock
Rider Recognition
Geïntegreerd alarmsysteem

Handmatig deactiveren 
met persoonlijke code
Anti-diefstalbouten en -moeren
GSM- en Bluetooth-diefstaltracking

Frame X3
Unisex ontwerp voor 
riders 155-200 cm
Gewicht: 20,8 kg
Wielen: 24''
Light en dark
Anti-kras kleurstellingen

S3
Unisex ontwerp voor 
riders 175-210 cm
Gewicht: 21 kg
Wielen: 28''
Light en dark
Anti-kras kleurstellingen

Onderdelen Fietsverlichting
40 Lux automatisch 
LED-verlichtingssysteem met als 
optie een halo voorlicht.

Stuur
Verstelbaar stuur en stuurpen 
uit één stuk

Remmen
Voor en achter hydraulische remschijven

Versnellingen
Geïntegreerde automatische naaf 
met 4 versnellingen
Automatische E-shifter

Ketting
Volledig gesloten kettingkast
Automatische kettingspanner

Zadel
Meerlagig schokabsorberend schuim 

Wielen
Banden met lekbescherming

Wielen
Geanodiseerde aluminium velgen
Roestvrijstalen spaken

Voorwielnaaf
250W
Vier ondersteuningsniveaus
Vernieuwde Turbo Boost

Bereik
60km - 150 km*
*Volledig vermogen - 
Besparingsmodus   

Accu
504W capaciteit
Geïntegreerde LG-cel
Uitneembaar voor onderhoud

Lader
36V 4A
50% opgeladen in 80 minuten
Volledig opgeladen in 4 uur

Vermogen

Remmen
Hydraulische remmen voor minder 
onderhoud en veiliger remmen.

Opladen
Compacte, lichte en draagbare lader.

Uitpakken
Begeleide uitpak-ervaring inclusief 
voetpomp, VanMoof-gereedschap, 
smeermiddel, herbruikbare 
VanMoof-riem en feestelijke confetti. 
Gebruik van duurzame materialen om 
afval te minimaliseren.

Matrix Display 
166 LED-lampjes geven niveaus  
aan en de accurate laadstatus

Geluiden
Keuze uit verschillende 
fietsbelgeluiden

Lak
Krasbestendige matte afwerking

Handvatten 
Waterdichte ergonomie op maat

Bedrading
Volledig geïntegreerde bedrading.

Spatborden en banden
Matzwarte spatbordsteunen, 
ergonomische spatborden en 
lekbestendige banden.

Stuur
Elegant design, afstandsringen 
voor hoogteaanpassing zonder het 
stuur te verwijderen

Introductieprijs
€2198 /  £1998 / $2298 / ¥275000

Peace of Mind Theft toevoegen
€348 / $398 / £328 / ¥45.000 /3yrs

Prijzen

Specs & 
Features

Specs



EUROBIKE AWARD - 2009

RED Dot Design Award - 2010

Fast Company  - Innovation by Design Award 2015 

Core77 Design Award - 2019

The Verge -  Gadgets of the Decade 2019

TIME Magazine Best Inventions of 2019

DEZEEN - Shortlist voor Product Design of the Year 2019

VanMoofs Awards 
& Prijzen

Red Dot Design Award 2020 - Best of the Best

T3 Award 2020 - Best Electric Bike

Awwwards 2020 - Website of the day (launch site!)

Fast Company 2020 - Innovation by design award

Financial Times  - Europe's Fastest Growing Companies 19, ‘20 & ‘21

Computer Bild 2020 - Reader’s award

German Design Award 2020 - Gold 

IF Design Award - 2020
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Onze missie

Het is allemaal begonnen omdat we 
het makkelijker wilden maken voor 
mensen om zich op een schonere 
manier door hun stad te bewegen 
– en we wisten dat de enige manier 
om dat te doen, was om een beter 
alternatief voor de auto creëren. En 
dat hebben we gedaan. Met onze 
fietsen willen we onze stedelijke 
omgeving opnieuw vormgeven, de 
lucht die we inademen een beetje 
schoner, en de planeet een beetje 
gelukkiger maken.

We weten wat je denkt... een miljard 
lijkt veel. Maar bij VanMoof doen we 
niet aan half werk. We hebben eerst 
de fiets opnieuw uitgevonden, en nu 
vinden we de fietsindustrie opnieuw 
uit.

Dat is onze missie, maar wat betekent dat precies? 

Product- of softwareontwikkeling 
besteden we niet uit, we vinden 
originele onderdelen helemaal zelf 
opnieuw uit, en we zijn het enige 
fietsbedrijf dat de hele 
toeleveringsketen verticaal 
integreert. Dit betekent dat we altijd 
van elke tweak of geniaal idee op de 
hoogte zijn - of die nu ontstaat in een 
van onze Service Hubs of in een 
vergaderruimte. Zo konden we de 
manier waarop onze fietsen worden 
gemaakt opnieuw uitvinden, 
waardoor we een onverslaanbare 
combinatie van strak design en 
slimme technologie kunnen leveren.

Maar terug naar het miljard. We weten 
dat we zo’n flink aantal riders alleen 
aan boord kunnen krijgen door zo 
toegankelijk mogelijk te worden. Dus 
dat is precies wat we gaan doen. 
Alleen al in 2021 gaan we de 
gebruiksvriendelijkheid van onze 
fietsen verbeteren, meer accessoires 
toevoegen en ons servicenetwerk 
uitbreiden zodat meer mensen van de 
complete VanMoof-ervaring kunnen 
profiteren. 

Onze fietsen stellen je voor een keuze. Zij 
kunnen ervoor zorgen dat je de auto laat 
staan en de wijde wereld intrekt. Het gaat 
verder dan individuele riders, en het gaat 
verder dan onszelf. Het is een beweging op 
zich, die ons vervoer compleet opnieuw zal 
vormgeven.

Dus, sluit jij je aan?

Let’s ride the future together.
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Last Page, Contact info 

Need: Different contacts per language/market. See below:

French version:
Alfa-Claude Djalo
PR Specialist France
alfa@vanmoof.com
+31 (0)6 11 45 07 08

German version:
Sofia Gerung
PR Specialist Germany
sofia@vanmoof.com
+31625401809

Dutch version
Mila de Randamie
PR Specialist Benelux
mila@vanmoof.com

UK version:
Barry Bracken
PR Specialist UK
barry@vanmoof.com
+31 (0)6 21 90 86 01

Japanese version:
Takako Urano
PR Specialist Japan
takako@vanmoof.com

US version:
Austin Durling
PR Specialist US
austin@vanmoof.com
TBD

Mila de Randamie
PR Specialist Benelux

mila@vanmoof.com

Contact
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