
Veiligheidsvest ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gevarendriehoek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reservewiel ✓

Verbanddoos ✓ ✓

Autogordel voor huisdieren ✓ ✓

Alcoholtest (1x) ✓

Verplichte vignetten ✓ ✓

Frankrijk

spanje
duitsland

belgië
italië

kroatië
oostenrijk

noorwegen

Verplicht in de auto
in ieder land gelden andere regels ten aanzien van verplichte items in de auto. Hier een overzicht van de verplichte items in de populairste 

vakantielanden. dit overzicht geldt alleen voor auto’s met een nederlands kenteken. 

wist u dat?
  in noorwegen en slowakije het verboden is te roken achter het stuur.

   in portugal je een geluidssignaal moet geven als je inhaalt en het verboden is een fietsendrager op de auto te hebben.

   in roemenië je niet met een té vieze auto mag rijden.

  in sommige landen zoals, bulgarije en Hongarije, het toegestane alcohol promillage 0.0% is.

    in italië stoplichten bij kruispunten vaak rood en groen tegelijkertijd aangeven, om duidelijk te maken dat het een gevaarlijk 

kruispunt is.

  in duitsland vrachtauto’s en auto’s met een grijs kenteken (ook nederlandse) op zondag niet de weg op mogen.

  je ook moet letten op een groene kaart voor de caravan. in duitsland en spanje moet je bijvoorbeeld altijd een groene kaart 

voor de caravan kunnen tonen. de verplichting geldt alleen voor caravans die een eigen kenteken hebben, of zwaarder zijn 

dan 750 kg.

tips
  Controleer onderweg / op je bestemming ook nog eens de bandenspanning

   idem geldt voor de vloeistoffen (olie, ruitensproeier, koelvloeistof etc.)

   in geval van autopech, volg de gebruikelijke procedure: 1 ➔ Zorg dat je veilig tot stilstand komt. 2 ➔ rijd je auto (in geval 

van snelweg) naar de vluchtstrook, maak hierbij geen plotse stuurbewegingen en geef richting aan. 3 ➔ Zet de alarmlichten 

aan en stap voorzichtig uit. 4 ➔ trek je veiligheidsvest aan en plaats de gevarendriehoek 30 meter achter de auto. ga 

vervolgens achter de vangrail staan samen met de passagiers. 5 ➔ Vraag hulp onderwerp via praatpaal of via pechhulp 

telefoonnummer. blijf nooit in de auto zitten.

  in sommige landen zijn milieuzones ingesteld (o.a. duitsland, spanje, italie en denemarken). Vaak moet je eerst aan 

bepaalde voorwaarden voldoen, voordat je het gebied in kan rijden. bijvoorbeeld middels aanschaf van een vignet of een 

voortijdige aanmelding. bekijk dit voor je reis! 

een goede vakantievoorbereiding!
Vakantie checklist 
Algemeen

 rijbewijs

 geldige groene kaart (let ook op caravan)

 europees inschrijvingsbewijs

 europees schadeformulier

 kentekenbewijs (ook van caravan)

  belangrijke telefoonnummers (bijvoorbeeld van pechhulp 

verzekering)

 wegenkaarten en eventueel een navigatiesysteem

 lijst met dealers van jouw automerk in het buitenland

Welke toebehoren?

 reservewiel

 Fles motorolie

 krik & moersleutel

 reservelampjes

 reserve aan koelvloeistof

 Can ruitensproeiervloeistof

Voor uW Veiligheid

 een gevarendriehoek

 een veiligheidsvest (ook voor passagiers)

 een verbandtrommel

 een brandblustoestel

 een bandenspanningsmeter (voor tussentijdse bandencontrole)

ook hAndig

 Zaklamp

 een deken / plaid

 Voldoende drinkwater/eten (in geval van lange files)

 spelletjes voor op de achterbank

 reservesleutel van de auto

 Vignetten (indien nodig in uw vakantieland)

Carcheck
Helemaal goed voorbereid op pad? doe dan voor je op 
vakantie gaat een carcheck bij uw profile vestiging. wij 
controleren de auto op 10 cruciale punten (o.a remmen, 
schokdempers en banden). Zo kun je met een gerust hart 
weg. Fijne vakantie gewenst!

Zwitserland


