
ANWB ReisWijzer - Zomer 2020

ANWB wenst iedereen een hele veilige zomer toe!

Veilig met 
vakantie
Het is een bijzondere tijd waarin alles  
nu net even anders is. De zomervakantie 
staat weer bijna voor de deur en 
dat brengt zeker dit jaar de nodige 
onzekerheden met zich mee.  
Van geannuleerde reizen naar het 
zoeken van alternatieven tot het 
last minute toch nog op reis gaan.
We hopen je daar met deze 
reiswijzer een beetje mee op 
weg te kunnen helpen.



Nu de grenzen stukje bij beetje weer open gaan, pak 
je misschien toch de auto in om van een welverdiende 
vakantie te gaan genieten. Dan wil je onderweg niet stil 
komen te staan. Met deze tips van de Wegenwacht kan 
je veilig op reis!

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 weg rijdt 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 daarvoor 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.

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 
bandenspanning 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 vaakt 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 inslaan en  
de motortemperatuur zal dalen.

Tips van de 
Wegenwacht

https://www.anwb.nl/wegenwacht/informatie/vakantieklaar


Wegenwacht 
in Frankrijk

Ook dit jaar zullen onze Wegenwachten naar het buitenland vertrekken 
om gestrande Nederlanders weer op weg te helpen. Deze zomer gaan er 
geen 16, maar vooralsnog 6 Wegenwachten. En dan alleen naar Frankrijk, 
omdat het aantal Italiëgangers waarschijnlijk laag zal zijn. De ANWB 
verwacht bovendien in Nederland meer pechmeldingen, nu waarschijnlijk 
veel mensen de zomervakantie in eigen land zullen doorbrengen.  
Dat vergt een sterke bezetting in Nederland.



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 telefoon-
nummers en andere contactin-
formatie. 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.

Milieusticker
 � Check voor vertrek in 
welke gebieden een 
milieusticker verplicht is. 
Deze zijn onder andere 
aan te schaffen in de 
ANWB winkels of via 
anwb.nl.

Tolbadge
 � De tolbadge is een klein apparaatje 
dat op de binnenzijde van de voorruit 
van de auto wordt bevestigd.  
Het zorgt er voor dat 
het niet nodig is om 
te stoppen of in de 
file te staan. Klik voor 
meer informatie over 
de tolbadge en hoe 
alles precies werkt.

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.

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?

Tips van 
onze hulp
verleners

https://www.anwb.nl/wegenwacht/informatie/vakantieklaar


Verband 
doos

Gevaren 
driehoek

Veiligheidshesjes Reserve 
lampjes

Brand 
blusserBezit Gebruik

België x* x x4 x*

Denemarken x

Duitsland x* x* x*

Frankrijk** x x6 x4

Italië x x

Kroatië x* x1 x x4 x7

Luxemburg x x x

Nederland x5 x

Noorwegen x x*6 x*

Oostenrijk x x x x4

Polen x x x x

Slovenië x* x1 x x*

Slowakije*** x x x x

Spanje*** x2 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).
**  Het is verplicht een reservewiel in de auto te hebben plus gereedschap om een band te verwisselen. Als een reservewiel niet tot  

de standaarduitrusting behoort, is een bandenreparatieset of spuitbus met antilekspray ook toegestaan.

1. Er zijn 2 gevarendriehoeken verplicht bij een aanhangwagen  2. Er is 1 gevarendriehoek verplicht als de auto een Nederlands kenteken heeft, 
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 2020 bij ons bekend was.

Let op:   Er zijn nog veel meer afwijkende verkeersregels en voertuigeisen. 
Kijk voor alle afwijkende regels per land in onze landeninformatie.

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

Voor vertrek

https://www.anwb.nl/vakantie/landeninformatie


ANWB vakantiereiswijzer
Hoe je het ook went of keert, deze zomer is alles net even anders dan wat we gewend zijn.

Mondkapjes
In sommige landen, zoals in Duitsland, is het 
dragen van een mondkapje op openbare plekken 
verplicht. Ook bij het tankstation. lees dus voor 
vertrek de richtlijnen van je vakantiebestemming  
én de landen die je doorkruist goed door!

De meest up-to-date informatie is per land te 
vinden op www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer.

Kampeer erkenning
Veel campinghouders hebben hun camping 
coronaproof gemaakt. Hierdoor kan jij toch veilig 
en fijn kamperen. Er gelden wel speciale regels voor 
bijvoorbeeld het sanitair, de horeca en zwembaden.

Aan de hand van een speciaal coronalabel op 
www.anwbcamping.nl kun je zien of de 
Nederlandse camping van jouw keuze speciale 
coronamaatregelen heeft getroffen en welke dat 
zijn. Kampeerliefhebbers kunnen zo met een veilig 
gevoel op de camping verblijven.

Wil je meer weten over de mogelijkheden 
van kamperen en campings? Kijk op 
www.anwb.nl/kamperen.

Welke grenzen zijn er
toch weer open?

Verschillende grenzen zijn momenteel weer 
geopend voor toerisme.  Maar een dag in het 
zwembad of uren tafelen in het plaatselijke 

restaurant blijft onder strikte regels die per land 
verschillend kunnen zijn.  Dus ook hier geldt,  

hou de ontwikkeling goed in de gaten!

Maak je vakantieplannen zó, dat je deze tot 
op het laatste moment kan wijzigen. Als er 

ergens een uitbraak is, kan code geel zomaar 
weer oranje worden.

Gelukkig houdt de ANWB dat allemaal in de gaten en heeft daar een extra Reiswijzer 
voor gemaakt. Op www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer vind je alle nieuwsupdates en tips rondom 

Corona en je vakantie. Je kunt zelfs een alert instellen waardoor je meteen gemaild wordt 
als de regels veranderen in jouw favoriete vakantieland. 

http://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
www.anwbcamping.nl
http://www.anwb.nl/kamperen
http://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer


Sleutelhulp versus berger
In veel landen is sleutelen langs de weg wettelijk niet toegestaan. 
Er wordt daarom een berger gestuurd om je weg te slepen. Houd 
er rekening mee dat de service en wachttijden in het buitenland 
anders kunnen zijn dan je 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.

Heb je pech in het 
buitenland? Niet in alle 
Europese landen is er een 
Wegenwacht Service 
zoals wij die in Nederland 
kennen. De werkwijze en 
voorwaarden verschillen. 
Een korte introductie vind  
je in deze pechhandleiding.

Tijdens de reis

Pech in het buitenland
 � Stap 1 Bel altijd direct met de 
Alarmcentrale van je 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 je kunnen 
opnemen.

Hand leiding 
bij pechsituaties



Huurauto
Indien de auto niet direct kan worden 
gerepareerd kan, als 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 je 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 bijvoorbeeld als de 
huurmaatschappij jouw verantwoorde-
lijk houdt voor schadeherstelkosten.

Repatriëring
Indien het binnen de dekking valt wordt 
de auto naar Nederland getransporteerd 
als deze niet op de plek van je 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 je garage in 
Nederland. Dit transport kan langere tijd 
in beslag nemen.

Hand leiding bij pech situatiesTijdens de reis

Reparatie
 � Voorafgaand aan de 
reparatie wordt een diagnose 
vastgesteld. Vaak zijn hier 
kosten aan verbonden die je 
moet afrekenen bij de garage, 
ook als je besluit de reparatie 
niet te laten uitvoeren.

 � De reparatiekosten bij de 
garage dien je meestal zelf te 
betalen. Afhankelijk van de 
garantie en de voorwaarden 
binnen uw verzekering kan 
je deze kosten later met de 
originele bonnen declareren.

 � Haal de gerepareerde auto 
zelf op bij de garage.

Lekke band
 � Zoek altijd een veilige plek als je zelf het wiel gaat wisselen of de reparatieset gaat gebruiken.
 � Wanneer je hulp inroept, zal je 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.

Let op!
Het kabinet gaat Nederlanders 

die vanwege coronamaatregelen 
in het buitenland vastzitten niet 

repatriëren.



Alles voor 
de fiets

Elektrische fiets
routes
Lekker fietsen in eigen land, 
van 10 tot 100 km. De mooiste 
fietsroutes vind je makkelijk en 
snel via anwb.nl/fiets, maar ook 
zijn ze sinds kort te vinden in de 
routeplanner.

Met een elektrische fiets is 
het mogelijk sneller een lange 
afstand af te leggen dus de fiets-
routes zijn ook wat uitgebreider.

Fietsvakanties
Een fietsvakantie is de ideale 
manier om actief, cultuur, natuur 
en gezondheid te combineren.  
Je doet dit echt met plezier en 
kunt volop genieten van de mooie 
plekjes. Je bent mobieler dan met 
de auto en hoeft je geen zorgen 
te maken over het vinden van een 
parkeerplek. Bij de ANWB kan je 
geheel verzorgde vakanties boeken. 
In Nederland én over de grens!

Wegenwacht op de fiets
Misschien heb je de Wegenwacht wel een 
langs zien fietsen…

Die zal je deze zomer vaker tegenkomen, 
omdat we meer in eigen land op pad gaan. 
De wegenwacht helpt je zowel met auto- 
als met fietspech.

ANWB Gastvrij
Bij een ANWB Gastvrijpunt kun je uitpuffen onder het genot van 
iets lekkers, voordat je je tocht vervolgt. Ze zijn van mei tot en met 
september drie tot vijf dagen per week open vanaf 11.00 uur. 

En je kunt er gratis:
 � Een kaart van de omgeving inzien
 � Je band plakken of oppompen 
(plaksetje en pomp aanwezig)

 � Een pleister plakken (EHBO-set aanwezig)
 � Schuilen voor de regen
 � Even naar het toilet
 � Je e-bikeaccu opladen

Wist je trouwens dat je voor je fiets 
een apart Wegenwachtabonnement 
kan afsluiten? Zo weet je zeker dat je niet 
stil blijft staan tijdens één van de mooie 
fietstochten door Nederland.

Ben je ANWB lid? Dan krijg je in juni, juli en augustus 
een gratis kopje koffie bij de ANWB Gastvrijpunten.

http://anwb.nl/fiets
https://www.anwb.nl/fietsroutes/tips/e-bike-routes
https://www.anwb.nl/vakantie/fietsvakantie voor het gehele aanbod


Nederland is dé vakantie bestemming deze zomer.
Laat je inspireren door je eigen land, er is zoveel  
moois te beleven en te ontdekken! Van mooie fiets  
of wandelroutes tot uitjes met ledenvoordeel of korting. 
Een dagje uit of een week kamperen. Alles voor een 
vakantie in Nederland vind je bij de ANWB.

Nu velen van ons deze zomer in 
Nederland blijven, zullen we ook 
vaker op de snelwegen begeven?

Hoe is jouw kennis van het  
Nederlands wegennetwerk?

Uitjes voor het
hele gezin
Toch een dagje weg met het  
gezin deze zomer? Bij het land van 
ANWB boek je je tickets makkelijk 
en Corona-proof! En vaak nog 
met korting ook!

Tijdens de reis

Op vakantie 
in eigen land

https://www.anwb.nl/eropuit
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/verkeersquiz-rijden-op-de-snelweg


ANWB Achter tuin bingo

boom rode bloem gras vliegtuig zon

gele bloem vogelsvuilnisbak fiets regen

Ga de strijd met elkaar aan in de achtertuin! 
Het spel is simpel: kijk of je de items op je bingokaart 
ziet, kruis ze aan en wie als eerste alles gespot heeft, 
maakt bingo en wint het spelletje. Je kan zelf natuurlijk 
ook andere varianten maken. 

Fijne vakantie!
witte bloemwolk tablet
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