Veilig onderweg bij winters weer

In de winter kunt u te maken krijgen met sneeuw, kou, ijs en ijzel. Met de volgende tips en maatregelen
bent u veilig onderweg en voorkomt u schade aan uw auto. Geef ze ook aan uw chauffeurs, zodat ook zij
veilige kilometers maken.

Zo bereidt u zich voor op winters weer

1

Leg een ijskrabber en een zeem in uw auto

2

Met antivries in de koeling van uw auto voorkomt u schade

3

Gebruik alleen ruitenwisservloeistof met winterkwaliteit

4

Vervang uw ruitenwisserbladen bij scheurtjes

5

Laat winterbanden plaatsen

6

Geef uw auto op tijd een winterbeurt

7

Zet bij nachtvorst de ruitenwissers ’s avonds vrij van de voorruit

8

Dek ‘s nachts de ruiten van uw auto af

9

Zet auto’s en andere voertuigen bij het parkeren in de 1e of 2e versnelling

Dan kunt u dichtgevroren ruiten ijsvrij maken en de binnenkant van uw ruiten schoonmaken als condens uw zicht
belemmert.

Zoals bevriezing van het koelsysteem en schade aan de radiateur of het motorblok.

Zo voorkomt u dat de vloeistof bevriest. Leg voor de zekerheid een reservefles in uw bedrijfswagen(s).

Voel regelmatig aan de onderkant van het rubber van uw ruitenwisserbladen. In een regen-, sneeuw- of hagelbui
is goed zicht onmisbaar.

Bij een temperatuur onder de 7°C presteren winterbanden beter dan zomerbanden, ook bij regen. De remweg
neemt af met ongeveer 15%.

Zorg dat uw auto winterklaar is, voorkom onaangename verrassingen door de kou.

Hiermee voorkomt u dat ze vastvriezen.

De ruiten blijven zo ijsvrij, dat scheelt weer tijd in de ochtend.

En nooit op de handrem, want als de bedieningskabel bevriest, kunt u niet wegrijden.

10

Leg standaard een noodpakketje in uw auto

11

Leg ook in de winter een zonnebril met polariserende glazen in de auto
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Zorg voor een warme deken, een zaklamp, wat eten en drinken. Handig als u vast komt te staan bij extreem
winters weer.

U hebt dan goed zicht bij laagstaande zon en wordt niet verblind door reflecties op de besneeuwde weg.

Zo bent u veilig onderweg

1

Ga nooit rijden met (deels) bevroren of beslagen ruiten

2

Maak uw auto sneeuwvrij…

3

…en vergeet uw lampen niet

4

Gebruik de airco om snel zicht te krijgen bij beslagen ruiten

5

Trek bij sneeuw of ijzel op in de 2e versnelling en geef niet te veel gas

6

Pas onderweg uw snelheid aan en houd voldoende afstand tot uw voorligger

7

Stuur in bochten niet te scherp

8

Blijf bij zeer extreme weersomstandigheden liever thuis

Helaas gebeuren jaarlijks veel ongelukken met voetgangers en fietsers door slecht zicht. Maak voor vertrek altijd
uw ruiten ijsvrij met een krabber en wacht even tot uw ruiten niet meer beslagen zijn.

Laat u de sneeuw op uw motorkap liggen, dan kan deze u onderweg verblinden. Sneeuw die onderweg van uw
dak waait is vervelend voor andere weggebruikers. Smeltende sneeuw kan er bovendien voor zorgen dat uw
ruitensproeiers bevriezen.

U hebt zelf minder goed zicht als uw lampen met sneeuw bedekt zijn én u bent minder goed zichtbaar voor
andere weggebruikers.

De lucht uit de airco is veel droger dan uit de blower. Geen airco? Richt dan de blower op de warmste stand op
de voorruit.

De kans dat u slipt, is dan kleiner omdat de wielen minder snel draaien. Laat de koppeling langzaam opkomen.
Heeft uw auto met automaat een sneeuwstand, schakel deze dan in.

De remweg is langer bij winters weer, houd daar rekening mee.

Zelfs met een lage snelheid glijdt u zo door bij ijzel en sneeuw.

Stel afspraken uit en ga alleen de weg op als het niet anders kan. Rijden er nog wel bussen en treinen? Maak
daar dan zoveel mogelijk gebruik van.
We wensen u en uw medewerker veel veilige kilometers!
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