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Bij Terberg Business Mobility vinden we het belangrijk dat u goed voorbereid met uw  
auto op vakantie gaat. Om die reden hebben wij deze vakantiespecial voor u en uw  
leaseauto samengesteld.

VOORBEREIDING OP UW AUTOVAKANTIE 

Motorolie - Het olieverbruik kan bij lange ritten 
hoger zijn dan normaal. Controleer het oliepeil bij 
voorkeur met een koude motor en zorg dat  
de auto vlak staat. 

Bandenspanning - Bij een zware belasting moet 
de bandenspanning ca. 10% hoger zijn dan  
normaal. Vergeet niet de bandenspanning van  
het reservewiel te checken! 

Kentekenbewijs - U bent verplicht om  
Kentekenbewijs 1a en 1b bij u te hebben. 

Groene kaart - Controleer of u in het bezit  
bent van een geldig internationaal bewijs  
van verzekering (groene kaart). 

Reisverzekering - Is niet verplicht, het kan u  
echter veel geld besparen in vervelende situaties. 

Elektrische auto - Heeft u een elektrische of 
hybride auto? In combinatie met een combi  
MultiTankcard laadpas (aanvragen via  
Terberg Business Mobility) is het mogelijk om  
te laden in het buitenland. Via de ‘New Motion’ 
app en my.newmotion.com vindt u alle  
geschikte laadpunten. 

Creditcard - Deze heeft u in veel gevallen  
nodig om vervangend vervoer te verkrijgen. 

Europees Schadeformulier - Zorg ervoor  
dat deze in de auto ligt (aanvragen bij  
Terberg Business Mobility). 

PECHHULP: IN BINNEN- EN BUITENLAND 
Autopech op vakantie is vervelend. Terberg Business Mobility zorgt via Eurocross 
voor vervangend vervoer als u in het buitenland pech krijgt. Langs de belangrijkste 
Europese vakantieroutes richten internationale transporteurs en bergingsbedrijven 
samen met Eurocross depots in met Nederlandse huurauto’s. Als er geen geschikte 
auto beschikbaar is, wordt er lokaal een auto gehuurd of zo spoedig mogelijk 
vanuit Nederland naar u gereden. Wij helpen u zo snel mogelijk weer op weg! 

Bij pech kunt u 24/7 bellen met ons noodnummer:  

+ 31 (0) 30 288 47 74

GOED VOORBEREID 
MET VAKANTIE

TERBERG BUSINESS MOBILITY
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REGELGEVING IN HET BUITENLAND 

ZORG VOOR UW VEILIGHEID
Als u deze zomer met de auto naar het buitenland gaat, is het goed om vooraf na te denken over de veiligheidseisen.

 Gevaren- Veiligheids- Verband- 
Bijzonderheden driehoek hesje doos 

België    • Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder
    • Brandblusser is verplicht 

Duitsland    • Veiligheidshesje alleen verplicht voor de bestuurder

Frankrijk    • Een alcoholtester moet altijd in het voertuig zijn
    • Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder

Italië    • Veiligheidshesje verplicht voor alle inzittenden

Kroatië    • Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger
    • Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder
    • Reservelampjes verplicht

Luxemburg    • Veiligheidshesje verplicht voor alle inzittenden

Oostenrijk    • Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder

Spanje     • Reservewiel of een bandenreparatieset is verplicht

Tsjechië    • Veiligheidshesje verplicht voor alle inzittenden

Zwitserland    • Veiligheidshesje verplicht voor alle inzittenden
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Bekeuringen - Als u een bekeuring krijgt in het 
buitenland en u wordt niet staande gehouden, 
dan wordt deze gewoon door het Centraal  
Justitieel Incasso Bureau geïnd. 

Flitspalen - Onder andere in Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk en Zwitserland is het niet toegestaan 
om navigatiesystemen met waarschuwing voor 
flitspalen te gebruiken. Boetes kunnen zeer 
hoog zijn. 

Verlichting - Overdag met licht aan rijden is  
in veel Europese landen verplicht. 

Milieusticker - In Duitsland heeft u in grote  
steden een milieusticker nodig. Deze is online 
aan te vragen en te koop in de ANWB-winkel. 

Vignet - Op Zwitserse en Oostenrijkse snel- 
wegen is het verplicht om een ‘autobahnvignet’ 
te hebben. Het vignet is verkrijgbaar via de 
ANWB of bij de snelweggrensovergang.  
Ook in Bulgarije, Hongarije, Roemenië,  
Slovenië, Slowakije en Tsjechië zijn vignetten 
verplicht. Deze zijn alleen in het land zelf  
verkrijgbaar. 

Contactlenzen - In Duitsland, Frankrijk,  
Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland is 
het bezit van een reservebril in de auto verplicht. 

Kinderen - Volgens de Europese Richtlijn  
moeten kinderen kleiner dan 1,50 meter worden 
vervoerd in een (EU-) goedgekeurd en passend 
kinderbeveiligingsmiddel.


