
Met de wagen op 
vakantie? 
We geven u enkele veiligheidstips mee ...

Voor het vertrek

1. Laat de auto voor de vakantie goed nakijken.

2. Kijk zeker de bandendruk na, ook van het reservewiel.

3. Hebt u een noodwiel of vulmiddel i.p.v. een gewone 
reserveband? Besef dan dat dit een tijdelijke  
oplossing is voor een beperkt aantal kilometers 
tegen lage snelheid.

4. Vervang tijdig de aircofilters, want slecht onder-
houden filters kunnen allergie veroorzaken.

5. Neem een set reservelampen en zekeringen mee. In 
sommige landen is dat zelfs verplicht.

6. Neem ook een reservesleutel mee. Heel wat  
elektronica werkt alleen op de code in de sleutel. Is er 
iets mis met de sleutel, dan geraakt u niet meer weg.

7. Programmeer het nummer van uw Assistance- 
verzekering in uw gsm.

Bagage

8. Verspreid de bagage gelijkmatig over de auto.  
Liefst het zwaarste gewicht op de assen.

9. Vermijd losliggende bagage. Die is hinderlijk en 
gevaarlijk bij een ongeval. 

Vertrek

10. Wilt u files vermijden, dan kunt u in de zomer-
maanden best niet tijdens de zwarte weekends 
rijden. Dit zijn traditionaal de drukke weekends in de 
helft van de maand of het overgangsweekend van 
juli naar augustus. Ook tijdens het eerste weekend 
van het bouwverlof hebt u gegarandeerd prijs.  

 Uiteraard is ook het weer een bepalende factor. Bij 
mooi weer trekken er immers veel dagtoeristen naar 
de kust en zorgen zo voor extra drukte op Belgische 
wegen.

11. Tijdens drukke weekends kunt u de grootste files als 
volgt vermijden:

•  Vrijdag: na 9 uur vertrekken betekent ongeveer  
6 uur filevrij rijden

•  Zaterdag: na 13 uur vertrekken, is filevrij rijden

•  Zondag: de ganse dag rijd je filevrij

12. U keert best terug naar België op vrijdag- of  
zondagochtend.
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Tijdens de reis

13. Vermijd ’s nachts te rijden; ’s nachts gebeuren er 
ongeveer driemaal zo veel ongevallen als overdag.

14. Een auto met passagiers en bagage reageert anders 
dan wanneer u met een lege wagen rijdt. Zo wordt de 
remafstand langer. Neem de bochten voorzichtiger.

15. Neem elke 200 km of 2 uur een pauze van  
20 minuten.

16. In bergstreken remt u bij voorkeur op de motor 
om uw remmen te sparen. Afdalen doet u best in 
dezelfde versnelling als bergop rijden.

Autopech, auto-ongeval of een zieke  
op reis?  
Baloise Assistance helpt je uit de nood.  
Vraag ernaar bij uw makelaar.

Voor meer veiligheidstips, surf naar 
www.baloise.be.


