
In onze visie moeten Tern-fietsen een echt alternatief zijn voor de auto. Bij regenachtig 
weer laat u uw auto niet in de garage staan. Datzelfde zou moeten gelden voor uw fiets.

Vele GSD-eigenaren hebben ons verteld dat regenachtig weer de enige 
reden is dat ze hun kleine kinderen niet meenemen op de fiets. Daarom 
hebben we eerst de Clubhouse Fort ontwikkeld waarin kleine passagiers 
droog en comfortabel op de GSD kunnen worden vervoerd.

Na een overweldigende stroom foto’s met lachende Clubhouse Fort-passagiers, 
voelden we de urgentie om ons volgende project te starten: een vergelijkbaar (maar 
kleiner) weerbeschermingssysteem ontwikkelen voor onze compactere fietsen waarmee 
u slechts één kind kunt vervoeren, zoals bijvoorbeeld de HSD en Quick Haul. 

Wat is de Clubhouse Fort Mini 
De Clubhouse Fort Mini is een combinatie van drie accessoires 
waarmee de bagagedrager van uw fiets kan worden omgebouwd tot 
een weerbestendig compartiment voor een kleine passagier.

Het systeem is ontworpen voor één kind in een kinderzitje of op de 
Clubhouse MadPad (en niet op een dikker zitkussen). De maximale 
aanbevolen lichaamslengte is 140 cm (met ruimte voor een helm).

Uw kind zit dan bij elk weertype droog, warm en comfortabel. En 
kinderen vinden het een fijne zitruimte en zelfs een soort ereplaats 
waardoor ze na elke rit meteen weer zin hebben in de volgende.

En zo ziet hij eruit:

De Clubhouse Fort Mini
WAT IS HET EN HOE BOUWT U HEM OP

https://www.ternbicycles.com/support/kb/336172/clubhouse-fort-what-it-and-how-build-it
https://www.ternbicycles.com/nl/accessories/471/clubhouse-madpad


Voor welke fietsen is de Clubhouse Fort Mini geschikt?
Zoals hierboven reeds aangegeven, werd de Clubhouse Fort Mini oorspronkelijk 
ontwikkeld voor onze compacte modellen waarmee slechts één kind kan worden 
vervoerd. Hij past echter ook op de GSD als éénzitsvariant van de grote Clubhouse Fort.

De elementen van de Clubhouse Fort Mini worden door middel van een eigen 
Tern bevestigingsstandaard - het Upper Deck System - aan de achterdrager 
gemonteerd. Op deze manier kan de Clubhouse Fort Mini ook op toekomstige 
modellen worden gemonteerd als deze zijn uitgerust met het Upper Deck System.

Een grote zwarte cabine achterop de fiets - is dat wel veilig?
We hebben de Storm Box Mini en de Storm Shield Mini voorzien van talrijke reflectoren 
om uw zichtbaarheid te vergroten. Aan beide accessoires zitten ook lussen om extra 
veiligheidsverlichting te bevestigen en nachtelijke ritten nog veiliger te maken.

U kent zelf uw omgeving en de rijomstandigheden het beste en kunt beoordelen 
wanneer het veilig is om op pad te gaan. Wij raden u aan  voorzichtig te zijn, want 
u hebt immers waardevolle ‘vracht’ aan boord van de Clubhouse Fort Mini.

https://www.ternbicycles.com/en/support/kb/336172/clubhouse-fort-what-it-and-how-build-it


Clubhouse MiniStorm Box Mini

The Clubhouse Fort Mini is composed of three different accessories.

Storm Shield Mini

Seating is required and will vary 
according to passenger's weight.

Smaller Kid

Larger Kid

Uit welke elementen bestaat 
de Clubhouse Fort Mini?
Zoals hierboven gezegd, bestaat de Clubhouse Fort 
Mini uit drie elementen die apart verkocht worden 
en samen een functionele eenheid vormen:



1. MONTEER DE CLUBHOUSE MINI

De Clubhouse Mini is het frame van de Clubhouse Fort Mini. Dit onderdeel is absoluut 
noodzakelijk voor de montage van de Storm Box Mini en de Storm Shield Mini.

2. MONTEER DE STORM BOX MINI

De Storm Box Mini is een ruime transportbox gemaakt van slijtvast dekzeilmateriaal dat 
uw kind uitstekend beschermt tegen de elementen. Dit systeem werd speciaal ontwikkeld 
voor het vervoeren van kinderen en beschikt daarom over de volgende kenmerken:

• De meegeleverde Kid Lid Mini-afdekhoes werkt als een soort kajak-
spatwaterscherm en sluit nauw aan rond het lichaam van uw kind

• De meegeleverde bodemplaten dienen als voetsteunen voor grotere kinderen

• De handige opening aan de achterzijde geeft toegang tot het 
vergrendelingsmechanisme van een Thule Yepp-kinderzitje

• Binnenvakken voor snoepjes, speelgoed en andere spullen

• De Storm Box Mini vangt heel effectief handschoenen, drinkflesjes en teddyberen 
op, plus alles wat verder tijdens de rit uit kleine kinderhandjes kan vallen

Maar de Storm Box Mini kan nog meer: zonder kind aan boord 
kunt u er tot 100 Liter bagage in meenemen.

3. MONTEER HET ZITJE VAN UW KEUZE

Voor het vervoeren van kinderen moet een zitje in de Clubhouse 
Mini worden gemonteerd. De volgende opties zijn mogelijk:

• Een kinderzitje naar uw keuze (voor een klein kind)

• Clubhouse MadPad (voor een groter kind)

HOE BOUWT U DE CLUBHOUSE FORT MINI OP?

4. MONTEER DE STORM SHIELD MINI

Das Storm Shield Mini is een weerbestendig luifel dat uw kind beschermt 
tegen regen en koude rijwind, maar ook tegen schadelijke UV-straling.

De Storm Shield Mini is gemaakt van waterdicht nylon-materiaal en heeft een 
ventilatieopening aan de achterzijde zodat de kleine passagiers niet in vochtige 
lucht zitten. Dankzij de zichtvensters aan de zijkanten kunnen kinderen genieten 
van het uitzicht, terwijl de glasvezelstokken (net als bij tentstokken) ervoor zorgen 
dat de Storm Shield Mini zelfs bij stormachtig weer zijn vorm behoudt.

En wat doet u tijdens zonnig weer met de Storm Shield Mini? U hebt twee 
opties. Ten eerste kunt u de zijpanelen oprollen en de Storm Shield Mini 
gebruiken voor UV-bescherming. De tweede optie is dat u de Storm Shield 
Mini niet gebruikt. Dan kunt u hem eenvoudig verwijderen, plat opvouwen 
en plaatsbesparend opbergen totdat u hem weer nodig hebt.

U kunt de complete montage-instructies voor de Clubhouse Fort Mini HIER bekijken.

HEBT U NOG MEER VRAGEN?

Lees eerst de FAQ.

Tern, het Tern Werd (woordmerk), het Tern Berd (beeldmerk), GSD, HSD, Quick Haul, Clubhouse 
Fort, Storm Shield, Storm Box, Clubhouse+ en Sidekick zijn op zichzelf staand of bij gecombineerd 
gebruik merknamen, beeldmerken of geregistreerde handelsmerken van Mobility Holdings, 
Ltd. Overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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https://www.ternbicycles.com/nl/accessories/471/clubhouse-mini
https://www.ternbicycles.com/nl/accessories/471/storm-box-mini
https://www.ternbicycles.com/nl/accessories/471/storm-shield-mini
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https://www.youtube.com/watch?v=vWw9VH0-lzg
https://www.ternbicycles.com/en/support/kb/1604654678336234/clubhouse-fort-faq

