
Checken voor het wegrijden 
• Ligt er iets of iemand voor of onder de auto.
• Ramen
• Glas koplampen / achterlichten.
• Olie pijl.
• Remvloeistof.
• Banden.
• Remmen/ rem druk (wegrijden en licht remmen).
• Verlichten.

• Remlichten (spiegelende oppervlakte bijvb. raam, auto lak, plas etc.).
• Richting aanwijzer (deze check je alleen door de handel naar links en rechts aan te zetten).
• Gevaren lichten.
• Lampen voor en achter

• In de winter
• Ramen goed ijsvrij maken
• Sneeuw van de auto (niet alleen van de ramen ook van het dak, motorkap kofferbak, etc.  verwijderen 



Navigatie, Gevarenlichten, verwarming/airco

• Navigatie.

• Gevarenlichten (deze gebruiken we bij gevaren zoals bij 
parkeren op de weg, bij groot defect van auto, file 
vorming). 

• Warmer kouder zetten van verwarming.

• Ramen snel condens vrij maken.

• Achterruit verwarming.

• Airco

• Harder zachter zetten ventilator



Lichten en parkeerrem

• Stadslicht (om geparkeerde voertuigen zichtbaar te 
maken).

• Automatisch.

• Dimlicht (dit licht wordt standaard gevoerd).
• Bij mist zelf aanzetten gaat overdag niet automatisch, als het donker 

is gaat het wel automatisch.

• Parkeerlicht                                                            
(gezamenlijk met richting aanwijzer i.v.m. welke kant).

• Mistlampen.

• Parkeerrem (niet te verwarren met “HOLD” 
voetrem/handrem).



Lampjes klok 1
• Problemen met remvloeistof, remblokken.

• Parkeerrem ingeschakeld.

• ESP (electronic stability program).

• Grootlicht ingeschakeld

• Stadslicht (om geparkeerde voertuigen zichtbaar te maken)

• Dimlicht (dit licht wordt standaard gevoerd).

• Problemen met remsysteem.

• ABS (anti blokkeer systeem)

• ESP OFF 

• Tanken AUB

• Afstand te kort tussen jou en je voorganger

• Rood is gevaar of stoppen ANWB bellen en na laten kijken.

• Oranje is naar de garage en laten checken.

• Groen is geen probleem werkt goed.



Lampjes Klok 2

• Gordel niet gedragen.

• Airbag werkt niet.

• Check de banden.

• Motor management (probleem met verbranding, ed.)

• Motor te warm (ASAP stoppen & motor uit).

• Rood is stoppen ANWB bellen en na laten kijken.

• Oranje is naar de garage en laten checken.

• Groen is geen probleem werkt goed.



Richting aanwijzer, ruitenwissers

• Richtingaanwijzer omhoog bij rechtsaf. 

• Richtingaanwijzer naar beneden bij linksaf.

• Uiteinde richtingaanwijzer is bediening ruitenwissers 
voorraam.
• 0     betekend: uit
• - - - betekend: automatische interval langzaam.
• --- betekend: automatische interval versneld.
• _     betekend: continue langzaam.
• =     betekend: continue versneld.   

• Zilveren knopje indrukken voor de ruitensproeiers 
voorraam.

• Schuifschakelaar ruitenwissers achterraam.
• 0     betekend: uit.
• 1     betekend: aan
• Doorschuiven boven de 0 of de 1 gaat de sproeier van het achterraam 

aan.



Onder de motorkap

• Koelvloeistof reservoir                                                                       
(Koud of na +/- 15 min stilstand checken i.v.m. druk en 
warmte).

• Hieronder radiateur m koelvloeistof te koelen d.m.v. 
rijwind en ventilator.

• Olie pijl stok .

• Olie bijvullen (na +/-15 min zodat olie gezakt is).

• Remvloeistof.

• Accu.

• Starthulp en zekeringenkast                                             
(eerst Rood (stroom) dan Zwart (aarde)).

• Bijvullen ruitensproeiervloeistof.



Wielen checken

• Profiel dikte                                                                                                 
(zomer banden 1,6mm winter 4mm)

• Geen scheuren in de wangen van de band.

• Ventiel dopje zodat er geen vuil in het ventiel kan komen. 
Dit voorkomt lichte leegloop/lekkage

• Zitten alle wielbouten in er nog vast
• Roest strepen op de velg kan duiden op een losse bout.

• Genoeg lucht (bandenspanning).
• Belangrijk voor de wegligging.
• Slijtage van de band.
• Verbruik van de auto (meer weerstand).

• De bandenspanning is terug te vinden aan de binnenkant 
van de benzine klep (tevens welke benzine soort er 
getankt dient te worden).



Wat is er belangrijk om te checken al je voor 
de auto staat. 

• Geen beschadigingen (scheuren / gaten in het voorraam).

• Buitenspiegels.

• Ruitenwissers.

• Verlichting geen ernstige beschadigen aan het glas.

• Kentekenplaat.



Wat moet gecheckt worden voor dat we wegrijden.

• Ligt er niets voor, onder of achter de auto.
• Bandenspanning en profiel.
• Voldoende Olie, Koelvloeistof, Remvloeistof.
• Blijven er na het starten lampjes branden in of op het dashboard die niet behoren aan te blijven.

• Zo ja, welke en mogen we hiermee rijden / kunnen we dit zelf oplossen of moet dit bij een garage.
• Verlichting van de auto

• Stad, dimlicht incl. knipperlichten (zet de auto en verlichting aan en loop om de auto heen om de werking te checken).
• Remlichten kunnen gecheckt worden door:

• Iemand te vragen om te kijken
• Weerspiegeling van een auto of raam.
• Weerspiegeling in een plas op de grond. 

• Bij het wegrijden eenmalig de rem in drukken om te kijken of de auto remt / rem druk heeft


