
VAKANTIESPECIAL 2019

Tijdens de winter vragen de weersomstandigheden meer van uw leaseauto door de lage tempera-
turen, gladheid en pekel. Hieronder vindt u tips om veilig te rijden in uw leaseauto in de winter.

MET UW LEASE- 
AUTO VEILIG DE 
WINTER DOOR

STAP 4
IJs, sneeuw en strooizout beschadigt de lak van uw 
auto. Breng een stevige waslaag aan voordat de 
winter begint.

STAP 5 
Laat op tijd winterbanden monteren en ruitenwissers-
vloeistof met antivries bijvullen. 

STAP 6 
Check uw accu. Onderzoek wijst uit dat in 90% van 
de pechgevallen een zwakke accu de oorzaak is.

IN DE WINTER UW AUTO STARTKLAAR

STAP 1
Ga nooit de weg op met slecht zicht en zorg ervoor 

dat uw ramen schoon en ijsvrij zijn.

STAP 2
Smeer uw deuren en sloten in met siliconenspray of 
vaseline om te voorkomen dat ze dichtvriezen.

STAP 3 
Zorg dat u de volgende hulpmiddelen in uw auto 
heeft liggen: 

 Slotontdooier (niet in de auto bewaren)

 Extra ruitensproeiervloeistof met antivries 

 Stevige ijskrabber

 Anticondensdoek

 Verbanddoos

WAT MOET U WEL EN NIET DOEN BIJ GLADHEID?

WEL

 Wegrijden in de tweede versnelling

 Afstand houden op uw voorganger

 Laat de auto in zijn versnelling staan om  
vastvriezen te voorkomen

 Snelheid aanpassen 

 Kijk ver vooruit zodat u snel op situaties kunt reageren

NIET

 Scherp sturen in bochten

 De handrem gebruiken

 De motor laten draaien tijdens ijsvrij maken

 Hard remmen
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GA GOED VOORBEREID MET WINTERSPORT

IN WELKE LANDEN ZIJN WINTERBANDEN EN  
SNEEUWKETTINGEN VERPLICHT?

 WINTERBANDEN SNEEUWKETTINGEN

België Niet verplicht Niet verplicht

Duitsland Bij winterse omstandigheden* verplicht,  Verplichting wordt met een verkeersbord 
 All season banden ook toegestaan  aangegeven

Frankrijk Verplichting wordt met een verkeersbord  Verplichting wordt met een verkeersbord 
 aangegeven  aangegeven

Italië Verplichting wordt met een verkeersbord  Verplichting wordt met een verkeersbord 
 aangegeven. In de Aostavallei is het van  aangegeven 
 15 oktober tot 15 april verplicht

Kroatië Verplicht bij winterse omstandigheden*  Het is verplicht om sneeuwkettingen in de 
 tussen begin november en eind april  auto te hebben. Het gebruik van de sneeuw 
  kettingen is verplicht bij ijzel of 5 cm sneeuw.

Luxemburg Bij winterse omstandigheden* verplicht  Niet verplicht

Oostenrijk Verplicht bij winterse omstandigheden*  Verplicht bij winterse omstandigheden* 
 van 1 november tot 15 april  indien de auto geen winterbanden heeft

Tsjechië Verplicht van 1 november tot en met 31 maart  Gebruik alleen toegestaan als de wegen met 
 bij winterse omstandigheden*  sneeuw of ijs zijn bedekt

Zwitserland Niet verplicht maar wel aanbevolen onder  Verplichting wordt met een 
 winterse omstandigheden*  verkeersbord aangegeven
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• Verzeker u en uw familie goed met een aanvullende 
wintersportdekking en medische kosten in uw 
reisverzekering.

• Regel tijdig de reisdocumenten en vignetten. 
• Winterbanden en sneeuwkettingen zijn in sommige 

landen verplicht en geen overbodige luxe.
• De volgende winteraccessoires mogen niet ontbreken:
 
 Sleepkabel en startkabels
 
 Setje reservelampen en zekeringen
 Sneeuwkettingen
 
 Veiligheidsvest en gevarendriehoek
 

 IJskrabber en slotontdooier
 
 Warme jassen en dekens
 
 Motorolie, koel- en ruitenvloeistof 
 
 Stevig multiplexplankje voor de krik (omleggen 

sneeuwkettingen)
 
 Wegenkaarten, ook als u een  

navigatiesysteem heeft

 Zaklamp en voldoende water

Bij PECH kunt u 24/7 bellen met ons noodnummer: + 31 (0) 30 288 47 74

* Winterse omstandigheden: ijzel, gladheid door sneeuw, sneeuwmodder en gladheid door ijs-of rijpvorming.


