CHECKLIST:

Met de auto op vakantie

Hé fijn, bijna op vakantie! Alleen nog de reis afleggen en dan mag je gaan genieten.
Natuurlijk wil je dat dit vlekkeloos verloopt, gebruik daarvoor onze checklist. Wanneer je
onderstaande punten hebt gecontroleerd ben je al een aardig eind op weg.

Bandenspanning

Hoeveelheid is vaak terug te vinden in de binnenkant van de
brandstofklep. Met een caravan kan dit afwijken.

Profiel van de banden

De banden moeten minimaal een profieldiepte hebben van
1,6 millimeter: dat is wettelijk verplicht

Reservewiel / Winterbanden

De meeste auto’s hebben dit niet. Heb je toevallig een
reservewiel? Neem het dan mee!

Sneeuwkettingen

Wanneer je de sneeuw opzoekt zijn deze in sommige
landen / wegen verplicht.

Olie / Koel- en ruitenvloeistof

Zorg ervoor dat de vloeistoffen van je auto bijgevuld zijn. Je
wilt niet dat je auto kapot gaat, of dat je een boete krijgt.

Ruitenwissers

Wanneer je lange afstanden rijd worden je ruiten snel vies.
Voor een goed zicht zijn ruitenwissers van groot belang.

Verlichting

Controleer of alle lichten op de auto werken; in het bijzonder
je rem-, gevaren en knipperlicht!

Airco controle

Wanneer je naar een warm land gaat is het wel fijn dat deze
het doet.

Trekhaakaansluiting

Wel zo fijn dat de caravan ook aankomt op je vakantieplek.
Controleer ook op de koppeling met de verlichting werkt!

Gereedschap set

Voor je bandenwissel, dakkoffer, fiets- en dak dragers.

Navigatie / Wegenkaart

Werkt jouw navigatie ook in het land van bestemming?
Anders hebben we altijd nog de ouderwetse wegenkaart.

Tweede contactsleutel

Voor het geval je jezelf buitensluit, de sleutel kwijt raakt of
het batterijtje leeg raakt.

Entertainment voor de kids

Een reisspelletje of films downloaden (via Netflix) houd ze
voor een langere tijd wel even zoet.

Verplichte equipment aanwezig

EHBO-doos, veiligheidshesjes, alcoholtest, gevarendriehoek, reservelampjes of brandblusser.

Vignet(ten)

In bepaalde landen zijn vignetten en/of milieu-stickers
verplicht. Vraag dit na bij de ANWB.

Lijst waarschuwingslampjes

Weet jij wat alle lampjes in de auto betekenen? Download
ons compleet overzicht, dan weet je waar je aan toe bent.

Reisverzekering

Zijn jouw spullen die je meeneemt wel verzekerd tegen
beschadigingen, diefstal etc.?

Autoverzekering buitenland

Is jouw auto verzekerd in het buitenland?

Autopolis en groene kaart

Het is niet verplicht maar wel handig om mee te nemen. Je
kunt er ook een kopie van maken i.p.v. het origineel.

Contactgegevens Verzekeraars

Mocht er iets gebeuren; schade aan auto of doktersbezoek
dan kun je direct je verzekering benaderen.

Het Europees schadeformulier

Verplicht om mee te nemen in geval van schade /
aanrijding.

Wegenwacht buitenland

Ben je zelf heel handig of laat je je auto repareren?
Wanneer je kiest voor wegenwacht buitenland, zit je safe.

Rijbewijs & Kentekenbewijs

Maar ook je paspoort en zorgpasje!

Machtiging Leaseauto buitenland

Wanneer je een leaseauto rijd, staat deze niet op jouw
naam. In sommige landen is dit verplicht.

Noodnummers

Stel dat er echt iets ergs gebeurd, wat we niet hopen zorg
dan dat je noodnummers voor thuis in je auto heb liggen of
in je telefoon hebt staan.

Wenst u een fijne vakantie!

