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SNEEUWKETTINGEN

Bergwegen die glad zijn door sneeuw 
of ijzel, zijn meestal alleen begaanbaar 
met sneeuwkettingen. Het gebruik 
is verplicht op wegen met het, voor 
wintersporters overbekende, blauwe 
verkeersbord met daarop een wiel met 
een sneeuwketting. In Oostenrijk is het 
zelfs verplicht om in de winterperiode 
altijd sneeuwkettingen in de auto te 
hebben liggen. Kijk voor de actuele 
regelgeving in alle Europese landen op 
de pagina’s 19 t/m 22 van deze win-
terspecial. 

Voorkom vakantiestress  
Je wintersportvakantie moet in het 
teken staan van ontspanning, niet van 
stress. Controleer daarom ruim voor 
vertrek of je sneeuwkettingen de juiste 

Sneeuwkettingen behoren – net als winterbanden – tot de 
standaarduitrusting van iedereen die met de auto op winter-
sport gaat. Een goede voorbereiding voorkomt dat sneeuw-
kettingen de zwakste schakel van je vakantie  worden. 

maat hebben. Lees de gebruiksaan-
wijzing van je sneeuwkettingen en 
oefen de montage in alle rust thuis. 
Monteer de kettingen altijd op de 
aangedreven wielen (meestal de voor-
banden). Als je geen sneeuwkettingen 
hebt, dan heb je de keuze uit nieuwe 
exemplaren kopen of huren. Vraag 
je VACO-bandenspecialist naar de 
 mogelijkheden. 

Sneeuwkettingen
THUIS OEFENEN BAART KUNST

 CHECKLIST SNEEUWKETTINGEN
✔  Zorg dat je de sneeuwkettingen 

tijdens de wintersportvakantie 
bij de hand hebt, dus niet  
verstopt onder de koffers.

✔  Neem een extra setje dunne 
(waterdichte) handschoenen mee 
om de kettingen te monteren.

✔  In het algemeen geldt: kijk goed 
om je heen. Als de lokale bevol-
king op sneeuwkettingen rijdt, 
is dat het ‘bewijs’ dat het hoog 
tijd is om dat zelf ook te doen.

✔  Met een beetje pech moet je de 
kettingen in het donker omdoen. 
Neem daarom altijd een goede 
zaklamp (of een hoofdlampje) 
mee.

✔  Heb je de sneeuwkettingen net 
gemonteerd? Stop dan na een 
paar meter rijden om te contro-
leren of alles nog goed vast zit.

✔  Demonteer de sneeuwkettingen 
ook weer op tijd, want bij weinig 
of geen sneeuw beschadigen 
ze het wegdek. Bovendien geldt 
voor sneeuwkettingen een 
 maximumsnelheid van 50 km/h.

✔  Spoel de kettingen na gebruik 
schoon met water. Laat ze goed 
opdrogen om roestvorming te 
voorkomen.

MEER INFORMATIE
Kijk voor de wetgeving over 
sneeuwkettingen in Europa en meer 
informatie over (winter)banden en 
wielen op bandveilig.nl
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