
De zomervakantie staat weer voor de deur en dat brengt de nodige stress met zich mee.  
Van files tot mileuzones en van vignetten tot een vergeten paspoort, deze ReisWijzer  
staat vol met tips om goed voorbereid op weg te gaan.

ANWB wenst je een hele fijne zomervakantie!

Zomer 2019ANWB ReisWijzer

Zorgeloos  
met vakantie



Tips van de Wegenwacht
Hoe houd ik mijn auto koel?
In de schaduw parkeren scheelt een hoop, maar  
kan niet overal en altijd. Een zonnescherm werkt  
ook heel effectief. Laat voordat je wegrijdt de  
ergste warmte uit de auto ontsnappen. 

Hoe kan mijn airco ‘vies’ worden? 
Doordat er bacteriën in groeien. De verdamper 
wordt vochtig en daar gedijen de organismen goed. 
Bacteriegroei is af te remmen door de airco ‘droog  
weg te zetten’. Zet daarom ongeveer 5 minuten 
voordat je op de plaats van bestemming bent je  
airco uit. De verdamper kan dan drogen. Een vervuilde 
airco kun je laten schoonmaken bij een garage,  
dealer of specialist.

Wel of geen milieusticker?
Duitsland
Wil je een Duitse stad bezoeken? Dan is het  
handig vooraf te checken of daar een milieusticker 
verplicht is. Automobilisten mogen zo'n gebied 
alleen inrijden wanneer de auto een milieusticker 
heeft. Deze Umweltplaketten kun je online 
aanvragen, maar ook in de ANWB-winkel bestellen. 
Kosten vanaf € 16,95 (incl. administratie- en 
verzendkosten). 

Italië
In veel Italiaanse steden en op een aantal kleine 
Italiaanse eilanden zijn milieuzones ingesteld. 
Op het overtreden van de milieuregels staan 
hoge boetes. Check voor vertrek deze Italiaanse 
milieuzones.

Frankrijk
Sinds vorig jaar zijn 
bestuurders van 
personenauto’s en motoren verplicht om in het 
gebied binnen de Boulevard Péripherique in Parijs, 
een milieuvignet achter de voorruit te hebben. 
Hetzelfde vignet is ook geldig in andere Franse 
steden zoals Annecy, Grenoble, Lyon, Lille, Rennes, 
Straatsburg en Toulouse. Daar is het vignet alleen 
nodig als er een aantal dagen ernstige smog is.  
Ook kunnen milieuzones ingesteld worden voor  
een deel van een departement, bijvoorbeeld in 
Drôme en Isère. 

De Franse milieuvignetten zijn alleen online 
verkrijgbaar via de website van de Franse overheid 
www.certificat-air.gouv.fr.
Het vignet kost € 4,41 inclusief verzending. 
Kijk op anwb.nl voor meer informatie.

Voor vertrek

Motor overhit... Wat nu?
Let op de temperatuurmeter. Loopt de motor warm? 
Schakel dan terug en draai meer toeren. Zet de airco 
uit, draai de kachel op de warmste stand en zet de 
blower vol aan, dan kan de motor z’n overtollige 
warmte kwijt. Loopt de auto nu nóg steeds warm? 
Dan toch stoppen en motor laten afkoelen.

Laat je remmen gangbaar maken
Wanneer je in Nederland rijdt staan je achterremmen 
over het algemeen stil. Bij uren rijden of bij rijden met 
zware belading kunnen ze oververhit raken, waardoor 
ze vast gaan zitten. Dit komt met name voor bij 
auto's met remschijven achter. Laat ze dus voor 
vertrek gangbaar maken.

Auto volgeladen... welke bandenspanning?
De fabrikant van je auto geeft op welke banden-
spanning je moet hebben voor welke belading. 
Die informatie staat op een sticker, die vaak aan 
de binnenkant van de dorpel of je tankdopklep zit 
(staat trouwens ook in het instructieboekje). Vooral 
de spanning van de achterbanden moet worden 
aangepast, omdat die het meest afhangt van de 
zwaarte van de belading.

Controleer voor vertrek de koelfan
Het komt vaak voor dat de koelfan al maanden kapot 
is, maar in Nederland heb je hier geen last van. Bij 
zware belasting en lange files merk je dit pas. De 
koelfan is heel eenvoudig thuis te controleren: laat de 
motor een kwartiertje draaien nadat de auto meer 
dan een kwartier gereden heeft. Voordat de motor 
warm wordt moet hoorbaar de fan aanslaan en de 
motortemperatuur zal dalen.

www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/ 
pech-voorkomen/maak-je-auto-vakantieklaar



De nieuwe routeplanner
Door je vooraf goed voor te bereiden, kan je 
ook tijdens de reis van je autovakantie al hele-
maal dat relaxte vakantiegevoel hebben. En 
vanaf nu, helpt de vernieuwde Routeplanner 
van de ANWB je hier nog beter mee op weg.

Wie vanaf nu een route binnen Europa invoert 
in de planner, krijgt niet alleen de route, de 
afstand, de reistijd en de brandstofkosten 
te zien, maar ook een goede indicatie van 
de totale tol- en vignetkosten. Zowel voor het binnenland als voor het buitenland wordt de 
gebruiker gewaarschuwd dat er een milieuzone is op de eindbestemming. 

Kijk voor meer informatie en het filmpje over de nieuwe mogelijkheden op www.anwb.nl/
verkeer/nieuws/buitenland/2019/mei/start-je-autovakantie-met-de-vernieuwde-anwb-
routeplanner

Niet in de file?
Via Twitter @ANWB Europa ben je altijd op de hoogte. Kijk ook eens op  
ANWB.nl/verkeer voor actuele verkeersinformatie.

Tolbadge: nooit meer in de rij bij de tolpoort
Minder vertraging
De tolbadge is een klein apparaatje dat op de binnenzijde 
van de voorruit van de auto wordt bevestigd. Het zorgt 
ervoor dat het niet nodig is om te stoppen of in de file te 
staan voor de tolpoorten waar contant of met creditcard 
betaald moet worden. De betaling wordt maandelijks 
automatisch afgeschreven.

Ook voor veerboot en parkeerplaats
Met de tolbadge kun je elektronisch betalen op het tolwegennet en bij diverse 
parkeergarages en -terreinen in Frankrijk (Liber-t network), Spanje (VIA-T network), 
Portugal (Via Verde network) en Italië (Telepass network). In Italië is hij ook te gebruiken 
voor de veerboot naar Sicilië.

De tolbadges zijn vooral geschikt als je minstens eens per 2 jaar naar één van de landen 
reist. De tolbadge is er voor ANWB-leden vanaf € 17,95 en voor niet-leden € 19,95.

Kijk voor meer informatie over detolbadge en hoe alles precies werkt op 
www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/tolbadge/hoe-werkt-het

Voor vertrek



Tips van onze Hulpverleners 
Zo sta je veilig bij pech:
•  Zet de auto altijd zo ver mogelijk naar rechts,  

liefst in de berm.
• Draai de wielen naar rechts.
• Zet de alarmlichten aan.
•  Laat alle inzittenden aan de rechterzijde uitstappen 

en blijf achter de vangrail of in de berm wachten  
op hulp.

•  Steek nooit de snelweg over, dat is levensgevaarlijk.

Mobiele telefoon
Noteer belangrijke telefoonnummers en andere
contactinformatie. Zo heb je deze altijd bij de 
hand wanneer je onverwacht je telefoon niet meer 
kunt gebruiken. Batterij snel leeg? Neem dan een 
powerbank mee.

Controle dekking
Controleer voorafgaand aan de reis de dekking van je 
polis. In welk gebied heb je recht op pechhulp? En heb 
je bijvoorbeeld recht op vervangend vervoer?

Mee in de auto
Neem altijd voldoende water mee op reis! Zorg dat je 
niet oververhit of uitgedroogd raakt. 

Creditcard
Een creditcard is handig bij onverwachte kosten. 
Huurauto nodig na pech? Meestal geven 
verhuurmaatschappijen alleen auto's af met de 
borgstelling van een creditcard.

Voor vertrek

De Fijne Vakantie Check
Je vakantie voorbereiden. Uit onderzoek blijkt dat 
voor 9 van de 10 Nederlanders de vakantie al begint 
op weg naar het vakantieadres. Maar dat is niet  
altijd zonder stress... Wat moet er mee, wanneer 
wordt het druk op de buitenlandse snelwegen?  
Geen zorgen: met een beetje hulp van de ANWB 
begint je vakantie gewoon heerlijk relaxed. Meld je 
aan voor de Fijne √akantie Check en de ANWB laat je 
per e-mail precies op tijd weten wat je moet regelen  
en waar je aan moet denken! Tot aan je vertrek worden 
er max 5 e-mails gestuurd met handige tips toegespitst 
op jouw vakantiebestemming. Handig toch?

Meld je aan op anwb.nl/vakantie/ 
reisvoorbereiding/fijne-vakantie-check



Elk land zijn eigen regels
In veel landen zijn een veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto verplicht. Maar wat 
moet er nog meer verplicht mee in de auto? Je leest het in de ANWB Rechtshulpwijzer.

Verband- 
doos

Gevaren- 
driehoek

Veiligheidshesjes
Reserve- 
lampjes

Brand- 
blusser

Bezit Gebruik

België x* x x4 x*

Denemarken x

Duitsland x* x* x* x*

Frankrijk x x6 x4

Italië x x

Kroatië x* x1 x x4 x7

Luxemburg x x x

Nederland x5

Noorwegen x x*6 x*

Oostenrijk x x x x4

Slovenië x* x1 x x*

Slowakije x x x x

Tsjechië x x x x

Zweden x*

Zwitserland x6

* Geldt niet voor auto's met een Nederlands kenteken (let op: dus wel voor auto's die je ter plekke huurt).
**  Een alcoholtest is verplicht in elk voertuig, maar bestuurders die geen test bij zich hebben,  

krijgen bij een eventuele politiecontrole géén boete.

1. Er zijn 2 gevarendriehoeken verplicht bij een aanhangwagen
2. Er zijn 2 gevarendriehoeken verplicht als de auto een Spaans kenteken heeft
3. Er zijn 2 gevarendriehoeken verplicht
4. Alleen verplicht voor bestuurder
5. Gevarendriehoek is alleen verplicht als alarmlichten niet functioneren
6. Binnen handbereik bewaren
7. Geldt niet voor auto’s met xenon, neon of LED verlichting

Deze informatie is gebaseerd op de informatie die in maart 2019 bij ons bekend was.

Let op: 
Er zijn nog veel meer afwijkende verkeersregels en voertuigeisen.  
Kijk voor alle afwijkende regels op anwb.nl/landeninformatie

Voor vertrek



Zwarte Zaterdag
Zwarte zaterdag betekent topdrukte  
op de wegen in Frankrijk. Honderden 
kilometers vakantiefiles zorgen voor veel 
oponthoud op zaterdag 13 juli, 20 en 27 juli.

Zaterdag 3 augustus wordt in Frankrijk
aangemerkt als Zwarte Zaterdag.
De maand augustus is traditioneel de
vakantiemaand in Zuid Europa en in
het weekeinde van 3-4 augustus vertrekken
vooral Parijzenaren massaal naar het zuiden.
Ook in het weekend van 10 augustus wordt
topdrukte verwacht op de Franse wegen.

Naast Frankrijk zijn de andere Europese wegen ook extra druk in de vakantieperiode.  
Raadpleeg deze verkeersdruktekalender om te weten waar je aan toe bent.

Tijdens de reis - Verkeersdrukte in het Hoogseizoen

 NL België Frankrijk Duitsland Zwitserland Oostenrijk Italië Spanje NL België Frankrijk Duitsland Zwitserland Oostenrijk Italië Spanje

Juli Aug

Zo 30 Do 1 N/Z

Ma 1 Vr 2 Z Z N/Z Z

Di 2 Za 3 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z Z

Woe 3 Zo 4 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z

Do 4 Ma 5

Vr 5 Z Di 6

Za 6 Z Z Z Z N/Z Z Z Z Wo 7

Zo 7 Z N/Z Do 8

Ma 8 Vr 9 Z Z N/Z N/Z Z

Di 9 Za 10 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z Z

Wo 10 Zo 11 N/Z N/Z N N/Z N/Z

Do 11 Ma 12

Vr 12 Z N/Z Di 13

Za 13 Z N/Z Z N/Z N/Z Z Z Wo 14 Z Z

Zo 14 Z N/Z Do 15 Z N/Z Z

Ma 15 Vr 16 Z N/Z

Di 16 Za 17 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z Z

Wo 17 Zo 18 N/Z N/Z N/Z N N/Z N/Z

Do 18 Ma 19

Vr 19 Z Z N/Z N/Z Di 20

Za 20 Z Z N/Z N/Z N/Z Z Z Wo 21

Zo 21 N N/Z N/Z N/Z N/Z Do 22

Ma 22 Vr 23

Di 23 Za 24 N/Z N/Z N/Z N/Z

Wo 24 Zo 25 N/Z N N/Z N/Z

Do 25 Ma 26 N

Vr 26 Z Z N/Z N/Z Z Di 27

Za 27 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z Z Wo 28

Zo 28 N/Z N/Z N/Z N/Z N/Z Do 29

Ma 29 N/Z Vr 30 N/Z N/Z

Di 30 Za 31 N/Z N/Z N N/Z N/Z

Woe 31 N/Z

 Verkeersdruktekalender zomer 2019

Druk Zeer druk Topdrukte Z  Richting zuiden    N  Richting noorden    N/Z  In beide richtingen



Sleutelhulp versus berger
In veel landen is sleutelen langs de weg wettelijk niet 
toegestaan. Er wordt daarom een berger gestuurd om  
u weg te slepen. Houd er rekening mee dat de service en 
wachttijden in het buitenland anders kunnen zijn dan u 
gewend bent in Nederland, met name op wisseldagen  
in de vakantieperioden. 

Ongeval
•  Schakel altijd de politie in en laat een proces  

verbaal opstellen.
• Maak foto’s van de verkeerssituatie en de schade.
• Vul met de tegenpartij het Europees schadeformulier in
• Bel met de Alarmcentrale.

Lekke band
•  Zoek altijd een veilige plek als u zelf het wiel gaat 

wisselen of de reparatieset gaat gebruiken.
•  Wanneer u hulp inroept, zal uw auto in de meeste 

gevallen worden weggesleept naar een garage of  
de dealer.

•  Bij ernstige bandenpech moeten in sommige gevallen  
2 banden worden vervangen van dezelfde as.

Nieuwe benaming brandstoffen!
Sinds oktober 2018 zijn de namen van de verschillende
brandstoffen gewijzigd en universeel gemaakt binnen 
de hele EU. Op deze manier wordt er geprobeerd om het 
tanken over de grens in EU-lidstaten gemakkelijker te 
maken. Nu komt het nog voor dat de brandstoffen over 
de grens andere namen dragen. Benzine wordt aangeduid 
met een E en een getal. Bij benzinevoertuigen moet zowel 
de E-waarde als het octaangetal (Euro 95 en Euro 98) 
kloppen. Je octaangetal vind je in bijna alle gevallen op de 
klep van de tankdop.

Reparatie
•  Voorafgaand aan de reparatie wordt een diagnose 

vastgesteld. Vaak zijn hier kosten aan verbonden die 
u moet afrekenen bij de garage, ook als u besluit de 
reparatie niet te laten uitvoeren.

•  De reparatiekosten bij de garage dient u meestal zelf  
te betalen. Afhankelijk van de garantie en de 
voorwaarden binnen uw verzekering kunt u deze kosten 
later met de originele bonnen declareren.

• Haal de gerepareerde auto zelf op bij de garage.

Huurauto
Indien de auto niet direct kan worden gerepareerd kan, 
indien dit binnen de dekking valt, een huurauto worden 
ingezet. Zonder rijbewijs en ID-kaart of paspoort is het 
onmogelijk een huurauto te regelen. Er is bijna altijd  
een creditcard nodig voor borgstelling.
•  Controleer voor vertrek de voorwaarden en het  

aantal dagen dat u de huurauto mag gebruiken.
•  Bij bijzondere huurauto’s (bijvoorbeeld huurauto’s 

met trekhaak, MPVs en 7-zitters en groter) is de 
beschikbaarheid beperkter en kan de wachttijd  
daardoor langer zijn.

• Haal zelf de auto op en lever deze ook zelf weer in.
•  Inspecteer de auto van te voren op schade 

en op meegeleverde “standaard accessoires” 
zoals de aanwezigheid van een reservewiel, 
veiligheidsdriehoek(en) en vestjes.

•  Maak foto’s bij het ophalen en inleveren van de 
huurauto. Dit kan problemen achteraf voorkomen  
indien de huurautomaatschappij u verantwoordelijk 
houdt voor schadeherstelkosten.

Repatriëring
Indien het binnen de dekking valt wordt de auto naar 
Nederland getransporteerd als deze niet op de plek van 
uw bestemming binnen een bepaalde termijn of onder 
bepaalde voorwaarden gerepareerd kan worden.
•  De sleutels en autopapieren moeten bij de garage 

worden achtergelaten.
•  Ook als de auto niet is gerepareerd, worden vaak wel 

diagnosekosten in rekening gebracht.
•  De auto wordt afgeleverd bij uw garage in Nederland. 

Dit transport kan langere tijd in beslag nemen.

Tijdens de reis

Handleiding bij pechsituaties
Heeft u pech in het buitenland? Niet in alle landen van Europa is er een Wegenwacht 
Service zoals wij die in Nederland kennen. De werkwijze en voorwaarden verschillen.  
Een korte introductie vindt u in deze pechhandleiding.

Pech in het buitenland
Stap 1:  Bel altijd direct met de Alarmcentrale van  

uw pechhulpdienst
Stap 2:  Geef de locatie door: wegnummer, rijrichting, 

plaats (tussen welke steden) en KM 
aanduiding

Stap 3:  Probeer te allen tijde telefonisch bereikbaar  
te zijn. Bij nieuws wil de Alarmcentrale contact 
met u kunnen opnemen.



Waar kan ik laden?
Handige sites waar je kunt zien welke  
laadstations er in de buurt of langs  
jouw route zijn:

• ANWB routeplanner
• Chargemap.com
• Oplaadpalen.nl 
• Openchargemap.org

Onze actieradiustips: 
•  Check de verwachte verkeersdrukte  

en weersvoorspelling
• Plan vooraf de oplaadpunten onderweg
• Hou rekening met hoogteverschillen
•  Zorg voor voldoende uitvalmogelijkheden 

in het geval van kortere actieradius of niet 
werkende laadstations

Tijdens de reis - Met een elektrische auto

Laadpassen
Kijk voordat je weg gaat goed naar welke laadpassen er worden geaccepteerd op jouw route. Jouw pas wordt niet 
altijd overal geaccepteerd. Sommige landen of regio’s werken met een eigen laadpas. In de app van je leverancier  
kun je zien welke laadpalen in het buitenland jouw pas accepteren. Het kan soms nodig zijn extra laadpassen aan  
te vragen. Hopelijk is dit binnenkort verleden tijd en kun je met jouw eigen pas overal in Europa laden…

Let op: op sommige plekken in Europa worden de kosten voor het laden niet per kilowattuur, maar per tijdseenheid 
gerekend. Dit kan zorgen voor een andere laadprijs dan dat je vooraf had gedacht. 

Tips tegen actieradiusstress 
Ervaren EV-rijders weten: het weer en het landschap 
hebben invloed op de actieradius. De auto reageert op 
kou en slecht weer. Ook als de weg omhoog gaat, neemt 
de actieradius af. Gelukkig wordt dat in de afdaling vaak 
weer goed gemaakt. Vergeet ook de invloed van een 
zwaar beladen auto en de airco niet. Check vooraf goed 
de verwachte verkeersdrukte en laadstations onderweg. 
Dan zorgt de actieradius niet voor extra stress wanneer 
je in de file staat.

Route du soleil
Veel Nederlanders reizen in de zomer af naar Frankrijk. 
Maar gaat dat eigenlijk ook als je elektrisch rijdt?  
Er zijn langs de route du soleil meerdere laadpunten  
te vinden. Er zijn langs de route du soleil meerdere  
laadpunten te vinden. Op www.autoroutes.fr/fr/bornes- 
recharge.htm vind je een kaart met alle laadpunten  
en kan je je route plannen. 

Tip: Laden bij de hypermarché – combineer het 
laden met boodschappen doen. Snelladen bij 
supermarktketen Auchan is in Frankrijk gratis.  
Ook bij de IKEA en de Lidl kun je vaak gratis snelladen.



Paklijsten
Van milieustickers tot alarmnummers en van anti-
muggenspray tot opladers voor je telefoon en tablet. 
Het inpakken voor de vakantie kan de nodige stress op 
leveren en de kans dat je tóch nog wat vergeet is groot. 
De ANWB heeft daar een handig steuntje in de rug  
voor en paklijsten samengesteld voor auto- en 
vliegvakanties en ook als je gaat kamperen, wandelen  
of fietsen is er een complete paklijst beschikbaar. 

Alle paklijsten zijn te downloaden via 
www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/paklijst 
en je gaat onbezorgd je vakantie tegemoet!

Achterbankbingo
Ga de strijd met elkaar aan op de achterbank! 
Het spel is simpel: kijk onderweg in de auto óf  
op het vliegveld of je de items op je bingokaart ziet,  
kruis ze aan en wie als eerste alles gespot heeft,  
heeft BINGO en wint het spelletje. 

De eerste kaart vind je op de volgende  
pagina, de rest van de bingo kaarten zijn  
heel eenvoudig te downloaden op  
www.anwb.nl/vakantie/achterbankbingo

Fijne vakantie!

Pauzeren
Om de twee uur rijden een kwartiertje rust is  
een goed uitgangspunt voor beweging 
tussendoor. In dat kwartiertje kunnen je kinderen 
even hun energie kwijt. Neem een bal mee waar 
je meteen bij kunt om te kunnen voetballen of 
overgooien. Of zoek een parkeerplaats uit met 
wat speeltoestellen, zodat ze daar naar hartenlust 
kunnen spelen. Zo'n pitstop is natuurlijk ook een 
ideaal moment voor een bezoekje aan de wc.

Routekaarten
De routekaarten van de ANWB zijn al jaren een begrip in 
Nederland. Maar er zijn óók routekaarten voor kinderen! 
Met spelletjes, opdrachten en kleurplaten om de 
vakantie al in de auto te beginnen! Der routekaarten zijn 
beschikbaar voor je vakantie naar de Alpen, Frankrijk of 
gewoon lekker in eigen land en te downloaden via
www.anwb.nl/vakantie/kinderroutekaarten

Tijdens de reis

Op vakantie met het gezin
Het is misschien wel de grootste uitdaging  
van op vakantie gaan met kinderen:  
hoe houd je ze de hele rit zoet en rustig?

Met een beetje geluk kom jij ook ontspannen 
aan op de plaats van bestemming. 
Op www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-
auto/kinderen-en-auto-handig-voor-onderweg 
vind je tips, apps en andere spelletjes zodat de 
kinderen genoeg te doen hebben!




