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DE
VACO-BANDENSPECI
VERTROUWD ADRES VOOR ADVIES EN SERVICE
VACO-bandenspecialisten zijn de experts in banden, wielen en ondersteltechniek. Het VACO Erkend-gevelbord is een garantie voor kwaliteit. Ervaar het zelf,
bijvoorbeeld bij de aanschaf van winterbanden.
Een bandenservicebedrijf wordt niet
zomaar een VACO-bandenspecialist.
VACO, de bedrijfstakorganisatie voor
de banden- en wielenbranche, stelt
een groot aantal eisen. VACO-erkende
bandenservicebedrijven onderscheiden zich met hun kennis, ervaring en
een professionele werkplaats. Klanten
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profiteren: zij kunnen bij hun bandenspecialist terecht voor advies op maat,
service, onderhoud en reparatie.

Maatwerk
Elk banden- of garagebedrijf kan banden verkopen. Maar jij wilt maatwerk.
Je wilt de banden die precies passen

bij je wensen, je rijgedrag en je auto.
Daarvoor moet je bij de specialist zijn.
VACO-bandenspecialisten nemen de
tijd voor hun klanten. Wat voor auto
heb je, hoeveel kilometers rijd je per
jaar, wat is je rijstijl? En niet te vergeten: wat vind je zelf belangrijk? Denk
bijvoorbeeld aan veiligheid. VACO-

VACO-BANDENSPECIALIST

Over bandenspanning gesproken:
miljoenen auto’s hebben een bandenspanning-controlesysteem. Dat
waarschuwt automatisch als een band
te zacht is. Zo’n systeem wordt vaak
TPMS genoemd, de afkorting van Tyre
Pressure Monitoring System. VACObandenspecialisten zijn ook TPMSspecialisten. Ze hebben de kennis en
apparatuur voor onderhoud en reparatie van het veiligheidssysteem. Vragen?
Kijk op pagina 24 of kom vrijblijvend
langs bij een VACO-bandenspecialist
bij jou in de buurt.

Winter-wielenset
Als je kiest voor winterbanden, dan
vertelt je bandenspecialist je graag
over de voordelen van een extra set
wielen voor in de winter. Er komt veel
kijken bij de keuze van wielen die
geschikt zijn voor jouw auto. Goed
nieuws: dat deel van het keuzeproces
neemt jouw bandenspecialist voor zijn
of haar rekening. Jij hoeft alleen te
kijken welk model jou aanspreekt en
welke kleur je kiest. Vanaf pagina 30
lees je hier meer over.

Advies over de winterbandenwetgeving

ALIST
bandenservicebedrijven combineren
jouw informatie en wensen met hun
eigen kennis. Zo kun je erop vertrouwen dat jouw nieuwe banden ook
technisch gezien de juiste keuze zijn.

Je VACO-bandenspecialist weet ook
alles over de winterbanden-wetgeving
in het buitenland. Dat is bijvoorbeeld
van belang als je met je auto op wintersportvakantie gaat; alle populaire
wintersportlanden hebben wetgeving
over het gebruik van winterbanden
en sneeuwkettingen. Vanaf pagina
18 vind je een compleet overzicht.
VACO-bandenservicebedrijven maken
jouw leven ook gemakkelijker. Bij de
bandenwissel van zomer- naar winterbanden, of andersom, kun je de
bandenset die je niet gebruikt achterlaten in het ‘bandenhotel’ van je VACObandenspecialist.

Autodealers als klant
Bandencheck
Je VACO-bandenspecialist neemt
jouw auto bij elk bezoek onder de
loep. Profieldiepte? Check! Eventuele
beschadigingen of ongelijkmatige
slijtage? Check! Bandenspanning?
Check!

VACO-bandenspecialisten zitten nooit
stil. Ze investeren in opleidingen van
hun medewerkers en in de nieuwste apparatuur voor de werkplaats.
Autodealers en andere garagebedrijven weten dat. Veel van deze bedrijven
besteden ‘lastige’ klussen aan banden,

Advies van de

VACO-bandenspecialisten nemen
de tijd voor hun
klanten

VACO-specialist
maakt het verschil.

wielen en het onderstel uit aan een
VACO-erkend bandenservicebedrijf bij
hen in de buurt.
VACO-bandenspecialisten lijnen ook
veel auto’s uit in opdracht van autobedrijven. Uitlijnen is nodig als je banden
ongelijkmatig slijten, of als je auto
op een rechte weg steeds naar één
kant trekt. Uitlijnen is een specialisme,
dat vraagt om vakkennis en hightech
apparatuur. Dat heeft het VACObandenservicebedrijf allemaal in huis.
Benieuwd of jouw auto uitgelijnd moet
worden? Maak een afspraak met de
VACO-bandenspecialist in de buurt!

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL
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FORMULE 1 EN OP STRAAT: DE JUISTE
BAND OP HET JUISTE MOMENT

WINTERTIJD?
WINTERBANDENPITSTOP!
Allard Kalff: “Een
band is het allerbelangrijkste veiligheidsonderdeel

Wat is de overeenkomst tussen Max Verstappen en ‘gewone’ automobilisten?
Antwoord: de juiste banden zijn topprioriteit. Voor Max om te kunnen winnen,
voor jou om veilig thuis te komen.

van een auto.”

Allard Kalff is autosportreporter bij RTL
GP en Viaplay. Hij weet als geen ander
de link te leggen tussen het belang van
de juiste banden in de autosport en op
de openbare weg. “Een autocoureur
die op slicks in de regen rijdt, eindigt
bijna gegarandeerd in de vangrail. Als je
met je personenauto op zomerbanden
in een sneeuwbui terechtkomt, ben je
net als die coureur te laat met banden
wisselen.”
VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de
banden- en wielenbranche, organiseert
de bandenwisselweken. De boodschap
van de najaarscampagne: maak een afspraak met de VACO-bandenspecialist
om op tijd je winterbanden te laten
monteren. Na je ‘pitstop’ bij de VACObandenspecialist rijd je, net als Max,
op de juiste banden. Allard Kalff, die

zelf over veel race-ervaring beschikt,
legt uit: “Het is niet voor niets dat de
autosport verschillende banden kent.
Zo hebben teams de beschikking over
slicks, intermediates en regenbanden,
banden waar je relatief kort op kunt racen en banden die langer meegaan.”
Raceteams hebben dus veel keuze.
Dat laat zien hoe belangrijk banden zijn.
In de autosport maakt de keuze voor
de juiste band op het juiste moment
vaak het verschil tussen winnen en
verliezen. Voor de Nederlandse winters
is de extra grip die winterbanden onder
7°C bieden een belangrijk pluspunt.
Kalff ziet wederom een duidelijke link
met de autosport. “Een raceband met
een zachtere compound, dus met meer
grip, zorgt in de autoracerij voor snellere rondetijden. ”

De gave van Max

ZOMERTIJD? ZOMERBANDEN!
In de zomer zijn winterbanden de verkeerde keuze.
Ze zijn minder veilig dan zomerbanden. Ook op dit vlak
ziet Allard Kallf overeenkomsten met de autosport.
“Autocoureurs die op een droge baan op regenbanden
rijden, merken dat hun banden snel slijten en dat hun
rondetijden te langzaam zijn. Regenbanden op een droog
circuit zijn de verkeerde keuze voor de omstandigheden.
Dat geldt ook voor winterbanden in de zomer.”
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Het belang van de juiste banden op
het juiste moment is duidelijk. “Maar
degene die vervolgens het best met
de banden weet om te gaan, is spekkoper”, zegt Kalff – verwijzend naar de
zege van Max Verstappen in Zandvoort.
“Je moet altijd zien te voorkomen dat
je te veel krachten loslaat op een band,
zoals remmen en sturen tegelijk. Want
zowel remmen als sturen brengt temperatuur in een band. Als je die twee
zaken niet goed combineert, wordt de

band te heet en heb je minder grip.
Daarom is het slim om op kop te rijden,
want dan kun je dat allemaal zelf managen. Bijkomend voordeel is dat je niet in
vuile lucht van een ander rijdt, want ook
vuile lucht verhoogt de temperatuur van
de banden.”

“Wat Max kan,
kunnen alleen de
hele groten”
Wat Max verder zo goed maakt? Kalff
vervolgt: “Hij is heel getalenteerd en
hij heeft een perfecte race-opvoeding
gehad. Max werkt er keihard voor en
is wars van druk van buitenaf. Of hij
nou met vrienden kart of een race voor
honderdduizend toeschouwers rijdt, hij
blijft heel rustig. Tot slot: als hij iemand
voorbij moet rijden of als hij een bepaalde rondetijd moet rijden, dan gebeurt
dat ook. En dát kunnen alleen de hele
groten.”

Bandenwissel: nul fouten
Naast de keuze voor de juiste banden
mag er vervolgens bij een bandenwissel
in de Formule 1 ook niets fout gaan.

INTERVIEW

Elke seconde dat een bandenstop langer duurt, kan het verschil betekenen
tussen winnen of verliezen. Kalff ziet
weer overeenkomsten met de bandenwisselweken. “De monteur in de
werkplaats heeft een grote verantwoordelijkheid. Hij of zij moet de banden niet
alleen op de juiste manier monteren,
maar ook zorgen dat ze op de goede
spanning zijn gebracht. Klanten van
de bandenspecialist mogen erop vertrouwen dat zij met de juiste banden,
op de correcte manier gemonteerd,
weer op weg worden gestuurd. Sinds
de snelle opkomst van de winterband
in Nederland speelt tijdsdruk ook een

“De juiste band
maakt het verschil
tussen winnen en
verliezen”
rol; in de wisselperiode zit de agenda
van de bandenspecialist vol. Wees er
daarom op tijd bij met het maken van
een afspraak.”

Bespaar niet op veiligheid
“Een band is het allerbelangrijkste
veiligheidsonderdeel van een auto”,

Tijdens een

vindt Allard. Hij verbaast zich er vaak
over dat mensen aan de ene kant alles
doen voor de veiligheid van zichzelf
en hun dierbaren, maar aan de andere kant besparen op (winter)banden.
“Automobilisten kopen auto’s met allerlei veiligheidsvoorzieningen, zoals ABS
en ESP. Ze realiseren zich echter vaak
niet goed dat die kleine stukjes rubber
het enige contact met het wegdek
vormen. We leven in een maatschappij
waarin we willen dat alles zo veilig mogelijk is. Met banden zijn mensen veel
minder consequent, dat kan er bij mij
niet in.”

Formule 1-pitstop
draait het niet
alleen om de snelheid, maar zeker
ook om de juiste
banden op het
juiste moment.
Hier oefent het
Red Bull Formule
1-team van
Max tijdens de
Grand Prix van
Zandvoort. (foto’s:
Chris Schotanus).
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DOE ZELF EEN BANDEN
Wie kiest voor veiligheid, kiest ‘s winters voor winterbanden.
Je VACO-bandenspecialist staat voor je klaar. Doe daarnaast
regelmatig zelf een bandencheck! Dan rijd je nog veiliger en
bespaar je bovendien geld.
Als je af en toe zelf je banden checkt,
heb je minder kans op bandenpech
en gaan je banden langer mee. Dus
je bespaart ook geld. Controleer of je
banden voldoende profiel hebben en
check de bandenspanning. Kijk meteen of je banden niet beschadigd zijn,
bijvoorbeeld door een spijker of onregelmatige slijtage. Heb je vragen? Je
VACO-bandenspecialist helpt je graag.
Hebben je

Check de profieldiepte

winterbanden

Voldoende profiel zorgt voor grip
op een natte weg en, bij winterban-

nog voldoende profiel? Je
controleert het
makkelijk met
een 2 euromunt.
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den, voor grip in de sneeuw. Zonder
grip kun je niet remmen en sturen.
Voldoende profiel is bovendien hét wapen tegen aquaplaning. Daarbij verliezen de banden op een natte weg het
contact met de weg en wordt de auto
onbestuurbaar.
Zomer- en winterbanden moeten wettelijk minimaal 1,6 mm profiel hebben.
Voor de meeste winterbanden geldt
dat ze hun speciale winterse eigenschappen verliezen vanaf 4 mm profieldiepte. In de meeste gevallen is dat

dus het sein om nieuwe winterbanden
aan te schaffen, om maximaal van de
veiligheidsvoordelen te profiteren.
Je kunt zelf heel eenvoudig controleren of je winterbanden nog voldoende
profiel hebben. Zet een 2 euro-munt
in een hoofdgroef (een van de brede
groeven in de band). Zie je de zilveren
rand? Dan heeft de band minder dan
4 mm profiel. Het is dan verstandig
om een afspraak te maken met een
VACO-bandenspecialist bij jou in de
buurt. Je vindt ze snel en makkelijk op
bandveilig.nl.

BANDENTIPS

CHECK!
Check je bandenspanning

• Lagere brandstofkosten: een 20

Controleer elke twee maanden je
bandenspanning, ook als jouw auto
een bandenspanning-controlesysteem
heeft (TPMS; zie pagina 24). Zo’n
check levert veel voordelen op:
• Je remweg is korter, dus je rijdt veiliger.
• De kans op een klapband is kleiner.
• Je banden slijten minder: een band
met 30 procent onderspanning (bijvoorbeeld 1,75 bar als de spanning
2,5 bar moet zijn) slijt 50 procent
sneller. Je moet dan veel eerder
nieuwe banden kopen.

procent te lage bandenspanning leidt
tot twee procent meer brandstofverbruik. Met de juiste bandenspanning
bespaar je dus geld!
• De wegligging van je auto is veiliger.

Spanning controleren, hoe doe je dat?
• De juiste bandenspanning staat in

het instructieboekje van je auto.
Of kijk op de sticker in de deurstijl
van de bestuurder, of aan de binnenkant van het brandstofklepje.
Je kunt uiteraard ook je VACObandenspecialist om advies vragen.
• Controleer je banden als ze koud
zijn, als je maximaal 5 kilometer hebt
gereden.
• Heb je een reserveband? Vergeet ‘m
niet!

Zie je tijdens je bandencheck een
schroef of ander voorwerp in je band?
Probeer de ‘indringer’ niet zelf te verwijderen! Dat is werk voor je VACObandenspecialist.

JE LEEST MEER OVER
BANDENSPANNING
OP BANDVEILIG.NL
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WINTER & ALL SEASON T/M 22 INCH!
Voor personenauto, bestelwagen & caravan,
SUV en 4x4

PRO WINTER

SUREGRIP A/S

Van den Ban Autobanden BV
Our tyres travel the world

Ravenseweg 13M
3223 LM Hellevoetsluis
Nederland

0181 - 331 444
info@vandenban.nl
www.vandenban.nl

SUREGRIP A/S VAN

VEILIG OP WEG

Bespaar niet op veiligheid
BANDENONDERHOUD = GELD BESPAREN

Het leven wordt snel duurder. Veel huishoudens proberen
daarom te bezuinigen. Advies: bespaar niet op je banden,
want dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid. Maar: met
bandenonderhoud bespaar je geld!

Banden zijn in de eerste plaats een
veiligheidsproduct. Zonder goede banden breng je jezelf, je inzittenden en
andere weggebruikers in gevaar. Een
voorbeeld: banden met te weinig profiel zijn onveilig op een natte weg. Je
remweg wordt veel langer en de grip
van je auto in bochten is veel minder.
Soms zijn zelfs goede banden gevaarlijk. Het bekendste voorbeeld: rijden op
zomerbanden bij winterse neerslag is
onverantwoord, zelfs als de zomerbanden nieuw zijn! Besparen op banden is
dus geen goed idee.

Geld besparen
Een tip voor iedereen die geld wil
besparen op autorijden: controleer mi-

nimaal elke twee maanden de bandenspanning. Dat is gratis of bijna gratis.
De voordelen zijn groot: een auto op
banden met een te lage spanning verbruikt meer brandstof. Of, bij een elektrische auto, meer stroom. Daarnaast
slijten zachte banden sneller. De extra
kosten kunnen oplopen tot 100 euro
per jaar!

Nog meer geld besparen
Auto’s hoeven steeds minder vaak
naar de garage voor onderhoud. Dat
lijkt gunstig voor de portemonnee.
Maar de werkelijkheid is dat je met een
tussentijdse check geld kunt besparen. Je bandenspecialist controleert
graag of je banden beschadigd zijn
of onregelmatig slijten. Als je banden

niet gelijkmatig slijten, dan moet je
auto waarschijnlijk uitgelijnd worden.
Met een goed uitgelijnde auto doe
je veel langer met je banden en verbruik je minder brandstof. Uitlijnen
is een specialiteit van elke VACObandenspecialist. Redenen genoeg
om een afspraak te maken voor een
vrijblijvende check!
Meer weten over uitlijnen? Kijk op
bandveilig.nl.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL
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HET HELE JAAR VEILIG OP WEG

WINTER = WINTERBANDEN
ZOMER = ZOMERBANDEN
Wie kiest voor winterbanden, kiest voor veiligheid in de winterperiode.
Automobilisten die twee keer per jaar hun banden laten wisselen, rijden
bovendien op banden die gemiddeld in een betere staat zijn.
Winterbanden presteren bij temperaturen onder 7°C beter dan zomerbanden. Winterbanden zijn daarmee zeer
geschikt voor de Nederlandse winters.
Zelfs in de zachtste winters ligt de
gemiddelde temperatuur lager, zo blijkt
uit cijfers van het KNMI.

Kortere remweg, een veilig idee
Met winterbanden rijd je veiliger. Kijk
bijvoorbeeld naar de remweg van een
auto vanaf 100 km/u, bij een temperatuur lager dan 7°C. Op een nat wegdek staat een auto op winterbanden
gemiddeld vier meter eerder stil dan
een auto op zomerbanden (zie grafiek). Dat kan het verschil betekenen
tussen wel of niet tijdig afremmen voor
een andere weggebruiker. Of tussen
stoppen vóór of óp een kruispunt.
Met zomerbanden in de sneeuw rijden is onverantwoord. Het verschil in
remweg op een besneeuwd wegdek,
bij ‘slechts’ 50 km/u, bedraagt bijna

30 meter in het voordeel van de winterband!

troleerd. Denk aan de profieldiepte,
eventuele beschadigingen en onregelmatige slijtage.

Minder schade, minder leed
Winterbanden zijn een absolute must
voor automobilisten die veel onderweg zijn of voor bijvoorbeeld hun
werk afhankelijk zijn van hun auto.
Leasemaatschappijen weten dat al
jaren. Verreweg de meeste leaseauto’s rijden ’s winters op winterbanden
omdat de leasemaatschappijen uit ervaring weten dat winterbanden veiliger
zijn. Dat scheelt schade en dus geld.
Nog veel belangrijker: winterbanden
voorkomen menselijk leed.

Bandenwissel = bandencontrole
Je VACO-bandenspecialist is hét adres
voor advies welke winterbanden voor
jou en jouw rijgedrag de beste keuze
zijn. Je bandenservicebedrijf verzorgt
de bandenwissel en slaat je zomerbanden desgewenst op. Je banden
worden meteen professioneel gecon-

Uit onderzoeken van VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de bandenen wielenbranche, blijkt dat de twee
controles per jaar een groot verschil

GEMIDDELDE TEMPERATUUR
WINTER NEDERLAND
(DEC-JAN-FEB)
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

3,8 °C
3,7 °C
5,2 °C
6,4 °C
4,4° C
5,8° C

7°C

WINTERBANDEN

REMMEN OP
NAT WEGDEK

67,5 M

Onder de 7ºC is de
remafstand met winterbanden korter. Bij
een snelheid van 100
km/u sta je 4 meter
eerder stil.

5°C

71,5 M

ZOMERBANDEN

62 m
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64 m

66 m

68 m

70 m

72 m

25 M

ZOMERBANDEN

20 m

25 m

VEILIG OP WEG

VIERSEIZOENENBANDEN

BANDEN MET
GEBRUIKSAANWIJZING
De naam zegt het al: vierseizoenenbanden
zijn ontwikkeld voor elk seizoen van het jaar.
Daarmee is een vierseizoenenband een compromis. Een winterband is veiliger in de winter,
een zomerband presteert beter in de zomer.

Winterbanden in de winter kunnen het verschil betekenen tussen wel of niet tijdig
afremmen voor een andere weggebruiker.

maken. Van de auto’s die het hele
jaar op zomerbanden rijden, heeft 42
procent ten minste één band met een
onregelmatige slijtage of een andere
vorm van schade. Bij de auto’s die op
winterbanden rijden, is dat 14 procent.
Conclusie: automobilisten die voor
winterbanden kiezen, rijden op banden
die gemiddeld in een betere staat zijn.
Dus ook: veiliger!

te herkennen aan kleine inkepingen in
het profiel. Deze zogenoemde lamellen
vervormen tijdens het rijden en zorgen
zo voor extra grip op het wegdek,
of in de sneeuw. De lamellen doen
hun werk niet alleen bij optrekken en
remmen, maar zorgen ook voor meer
veiligheid in bochten.

Meer grip
Maar waarom zijn winterbanden bij
lagere temperaturen veiliger dan
zomerbanden? Een winterband is
gemaakt van zachter rubber, dat bij
lagere temperaturen flexibel blijft.
Flexibel rubber zorgt voor meer grip en
dus meer veiligheid, zoals een kortere
remweg. Zomer- en winterbanden
hebben ook zichtbare verschillen. Het
profiel van een winterband is duidelijk

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL

REMMEN
OP SNEEUW

WINTERBANDEN

Met winterbanden
is bij sneeuw de
remweg meer dan de
helft korter bij een
snelheid van 50 km/u.
Je staat 28 meter
eerder stil.

53 M

30 m

35 m

40 m

45 m

50 m

De vierseizoenen- of allseasonband heeft ook
voordelen. Allseasonbanden zijn bijvoorbeeld
veiliger dan het hele jaar op zomerbanden rijden.
Rijden op zomerbanden bij winterse neerslag is
gevaarlijk en onverantwoord! Daarnaast maken
vierseizoenenbanden de halfjaarlijkse bandenwissels overbodig.
Do’s en don’ts
Automobilisten die veel kilometers afleggen,
zoals de meeste zakelijke rijders, zijn het beste
af met zomerbanden en winterbanden. Dat is de
veiligste optie. Voor wie op wintersport gaat, is
de keuze duidelijk. In de bergen en in de sneeuw
zijn winterbanden de beste keuze. Automobilisten
die relatief weinig rijden en niet per se de weg
op moeten, kunnen vierseizoenenbanden overwegen. Vraag je bandenspecialist om advies.
Voor de tweede auto van een huishouden zijn
allseasonbanden eveneens het overwegen waard.
Hetzelfde geldt voor iedereen die nu nog het hele
jaar op zomerbanden rijdt. Let op: kies altijd voor
vierseizoenenbanden met het sneeuwvloksymbool
op de zijkant. Dat zijn banden met goede wintereigenschappen.

Het sneeuwvloksymbool

Belangrijk veiligheidsadvies van je VACObandenspecialist: laat altijd vier allseasonbanden
tegelijk monteren. Een auto met verschillende
typen banden (bijvoorbeeld twee vierseizoenenbanden en twee zomer- of winterbanden) heeft
geen veilig weggedrag.

55 m
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RECYBEM

Inzameling van alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt op weg naar een circulaire toekomst

RecyBEM zorgt ervoor dat autobanden uit de vervangingsmarkt efficiënt en effectief worden
ingezameld en zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. Jaarlijks gaat het om zo’n 9,5 miljoen
autobanden, die volgens het principe ‘1x-oud-voor1x-nieuw’ worden ingezameld bij zo’n 10.000
garages en bandenbedrijven. “Jaarlijks realiseert het RecyBEM-systeem bijna 100 procent product- en
materiaalhergebruik. Verbranding vinden wij een onderschatting van de waarde van de grondstoffen
in banden – die bijvoorbeeld door technologieën als pyrolyse en devulkanisatie weer beschikbaar
kunnen komen. Ons percentage is ongekend in Europa en elders in de wereld,” zegt Kees van
Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie. “En naast het grondstoffenbehoud is
ook de CO2-besparing die we realiseren belangrijk, in 2021 bijna 82 miljoen kg.”

Loopvlakvernieuwing

Van rubbervormproducten tot
koematrassen

Energie-

terugwinning
2%

RecyBEM heeft er in 2021
voor gezorgd dat ruim 6,7
miljoen gebruikte autoban-den, die aan het einde van
hun leven als band waren,
zijn gerecycled, waardoor de
materialen weer beschikbaar
zijn gemaakt voor gebruik.
Gecertificeerde recyclers
hebben bijna 38 ton rubber
rubbermateriaal teruggewonnen
voor diverse toepassingen,
zoals rubbervormproducten,
infill op kunstgrasvelden,
dempende onderlaagconstructie voor sportvelden, veiligheids- en
dagtegels en koematten.

3%

Tweede
leven

28%

9,5

miljoen
ingezamelde
gebruikte
autobanden
in 2021

67%

Toepassingsstroom rubbergranulaat in 2021

Recycling
voor circulair
hergebruik
Percentage

Rubber vormartikelen en rubber-metaalverbindingen

27,25 %

Infill voor kunstgrasvelden

23,58 %

Veiligheidstegels en daktegels

16,95 %

Onderlaag constructie voor demping sportvloeren

14,01 %

Koematrassen en stalmatten

5,79 %

Industriële rubberpoeders (o.m. Automotive delen)

5,59 %

Rubber in asfalt

0,86 %

Overige toepassingen

5,97 %

Van 2004 tot en met 2021 zijn er ruim 148 miljoen autobanden kosteloos onder de RecyBEM-regeling
ingezameld en daarmee hebben we deze ecologische besparingen gerealiseerd:

471.943
ton rubber

Bron

102.363 1.160.015
ton staal

Met iedere
band iets
goeds

ton CO2-uitstoot

2011 en 2018.

RecyBEM B.V.,, Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

RecyBEM organiseert de
inzameling en verwerking
van autobanden, volgens
een systeem dat voorop
loopt in Europa. “En dat
doen we zo duurzaam
mogelijk, samen met de
inzamelaars, de bandenfabrikanten, de importeurs, de
ontdoeners en met partners
die met gerecycled materiaal nieuwe toepassingen
ontwikkelen en produceren.
Alle banden vinden via de
oude 70-er jaren ‘Ladder
van Lansink’ en recente
duurzaamheidsinzichten
hun weg naar een vorm
van hergebruik of recycling.
Met iedere band gebeurt
iets goeds – iets beters
dan verbranden voor de
industrie,” zegt Kees van
Oostenrijk, bestuurder van
de Band&Milieu-organisatie.

“De eerste stap
is een hele grote””

Kees van Oostenrijk
Bestuurder Band&Milieuorganisatie

Als maatschappij werken we aan een circulaire economie waarin producten en materialen
steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Nog niet met en door iedereen, maar het doel is helder!
Er zijn concrete acties nodig om de circulaire toekomst sneller te realiseren. “We moeten van een
lineaire economie naar een circulaire economie en van afvaleconomie naar afvalwaarde-economie
met heel veel toegevoegde waarde uit de End-of-Life-keten; dus ook die van banden”, zegt Kees
van Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie. In dit visieartikel laat hij zien waar we
in de bandenbranche staan en welke concrete acties nodig zijn op weg naar circulariteit.

W

e willen een groenere toekomst
realiseren en tegelijkertijd de veiligheid, gezondheid en het comfort
van de weg, van automobilisten én
van hun passagiers maximaliseren. De bandenindustrie zet al jaren in op verduurzaming.
De duurzaamheid van banden in elke fase van
ontwerp tot einde levensduur is in de loop
van de tijd aanzienlijk verbeterd. Zo deed de
industrie al ruim tien jaar geleden vrijwillig de
toezegging om PAK-rijke oliën in banden uit te
faseren. Er wordt volop onderzoek gedaan om
banden langer mee te laten gaan en om fossiele grondstoffen in banden te vervangen door
groenere alternatieven. Maar willen we naar
een volledig circulaire economie, dan moeten
we de praktijk in de huidige economie verder
ombuigen. RecyBEM stelt hiervoor duidelijke
mijlpalen op een tijdspad dat past bij de te nemen acties. In 2030 moeten de geformuleerde
EU-doelstellingen voor iedereen zichtbaar zijn
gerealiseerd. De netto-emissies van broeikasgassen moeten in 2030 ten minste 55 procent
lager zijn dan in 1990. Die eerste stap is dus
echt een hele grote. Het is een tussenstap die
echt nodig is om de samenleving vertrouwen
te geven in de toekomst van de weg naar
klimaatneutraliteit – of een CO2-neutrale en
circulaire economie in 2050!
100% duurzaam product- en hoogwaardig
materiaalhergebruik
Al uit onze eerste Ecotest in 2011 bleek dat de
verwerkingsmethode 'mechanische recycling
(granuleren met inzet van staal en rubber
voor tweede gebruik)' een hoge circulaire
milieuscore geeft. Door deze duurzaduurza
me verwerking te stimuleren zorgt
RecyBEM voor een zo hoogwaardig
mogelijke verwerking van gebruikgebruik
te autobanden om de grondstof
grondstoffen in de banden hoogwaardig

te benutten. Dat is dus niet door verbranding,
want daarmee gaan waardevolle grondstoffen
verloren. RecyBEM realiseert al jaren een per
percentage ‘duurzaam product- en hoogwaardig
materiaalhergebruik’ van meer dan negentig
procent van het aantal ingezamelde banden:
door mechanische recycling van meer dan 65
tot 70 procent van de ingezamelde banden
plus door nog eens zo’n vijfentwintig tot dertig
procent te hergebruiken als band. Op weg naar
2030 wil RecyBEM het percentage ‘duurzaam
product- en hoogwaardig materiaalhergebruik’
nog verder omhoog brengen om aan de maatschappelijke, circulaire doelstellingen in de
komende jaren bij te dragen. Ons doel is om in
2030 zo goed als 100 procent van de ingezamelde banden te bestemmen voor duurzaam product- en hoogwaardig materiaalhergebruik. In
2030 willen we zo goed als geen banden meer
thermisch verwerken (verbranden in cementovens), zoals nu ook reeds het geval is. Wat wel?
In 2030 verwachten we dat 25 procent van de
ingezamelde banden door producthergebruik
als occasionband, via refurbishing of re-use
opnieuw gebruikt kan worden. Verschillende
producenten doen onderzoek om te zorgen
dat de levensduur van banden verder verlengd
wordt. De overige 75 procent moet via recycling geschikt zijn voor circulair hergebruik
van de materialen.
Gerecyclede materialen uit banden in plaats
van virgin rubber
In 2017 heeft de Europese Unie natuurrubber
benoemd tot een cruciale grondstof. Hiermee
is het economische belang ervan en de noodzaak van diversificatie van het aanbod bevestigd. De EU is volledig afhankelijk van import.
RecyBEM stimuleert product- en materiaalher
materiaalhergebruik waarbij het materiaal zo hoogwaardig
mogelijk toegepast wordt tot behoud van
de grondstoffen voor Europa. Dankzij recy-

cling blijven de grondstoffen beschikbaar en
kunnen ze de kritieke grondstof rubber zo veel
mogelijk vervangen. Op dit moment kan 3 tot
5 procent van het materiaal opnieuw gebruikt
worden in banden. Door het verbeteren van dede
vulcanisatietechnieken en chemische recycling
door middel van pyrolyse moet dat in 2030 tien
procent zijn. Nog eens 10 procent moet dankzij
deze ontwikkelingen van devulcanisatietechdevulcanisatietech
nieken en chemische recycling bruikbaar zijn
voor andere producten dan banden. De overige
55 procent van de materialen uit banden moet
dankzij hoogwaardige mechanische recycling
geschikt zijn voor hergebruik in bestaande en
nieuwe rubbertoepassingen zoals tegels, asfalt,
componenten en granulaat.
Innovaties stimuleren
De Europese bandenindustrie is klaar om bij
te dragen aan de decarbonisatiedoelstellingen
en het gebruik van gerecycled Carbon Black
(rCB). De bandenindustrie zet zich al jaren in
om haar CO2-voetafdruk gedurende de hele
levenscyclus van banden te verkleinen en te
investeren in innovatieve en duurzame mobimobi
liteitstechnologieën. Er lopen, zo memoreert
Van Oostenrijk, verschillende initiatieven om
de technieken verder te ontwikkelen. Er is
veel drive, ambitie en inzet. De wil is er, maar
er zijn nog veel problemen bij inzet van rCB
in banden: technisch, procesmatig, kwaliteit,
standaarden, consistency, purity, vervuiling.
Van Oostenrijk: “Opschaling is echt een puntje.
Er is minimaal drie tot vijf jaar nodig om door
doorbraken te zien in nieuwe, grote plants. Want
we zijn op zoek naar effectieve verwerkingsverwerkings
technologieën op industriële schaal. Het gaat
om grote volumes. We zijn samen op zoek naar
doorbraken in opschaling.”

voor een ci rculai re toekomst.

PECH LANGS DE WEG?

DE WEGENWACHT ALS
REDDENDE ENGEL
De ANWB helpt
op een ‘normale’
dag zo’n 3.300
leden met pech.

Karsten Glasbergen (33) werkt sinds 4 jaar bij de ANWB Wegenwacht in de
regio Den Haag. Hij komt van alles tegen – van verkeerd getankte brandstof tot
een kapotte ruitenwisser.
Het kan iedereen overkomen: langs de
kant van de weg stil komen te staan
met autopech. Karsten Glasbergen
verhelpt 8 tot 15 pechgevallen per
dag; afgelopen winter liep dat tijdens
extreem winterweer op tot wel
25 gestrande automobilisten per dag.
Karsten: “Tijdens de wintermaanden
rijd ik in een bestelbus, in de zomermaanden vaak op de motor. Heeft
iemand pech langs de snelweg of een
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autoweg, dan kom ik sowieso met
mijn bestelbus. Dat is veiliger, want
een busje is veel beter zichtbaar en
minder kwetsbaar dan een motor.
Ander voordeel is natuurlijk dat ik veel
meer onderdelen bij me heb voor een
reparatie.”

Accu vaak zwakste schakel
Bij een pechgeval blijkt een lege accu
vaak de boosdoener te zijn. “Zeker

tijdens vakanties hebben mensen niet
door dat lampjes laten branden tijdens
het inladen van de auto veel energie
kost. Helemaal als er ook een koelbox
is aangesloten en er tegelijkertijd naar
de autoradio wordt geluisterd.” Dan is
het een enorme domper als je de volgende ochtend vroeg wilt vertrekken
om de files voor te zijn en de auto niet
wil starten. Tijdens koude wintermaanden moet de accu meer kracht leve-

INTERVIEW

mobilist snel weer met zijn of haar
eigen voertuig op pad kan. Als een
wegenwacht een lekke band heeft gerepareerd, dan is het belangrijk dat de
automobilist zijn of haar band zo snel
mogelijk professioneel laat repareren.”

In de kou de weg op
Daalt de temperatuur onder de
7 graden Celsius, dan is het tijd om
zomerbanden in te wisselen voor winterbanden. Wie richting wintersportgebied gaat, kan sowieso niet zonder
winterbanden. Karsten: “Zorg ervoor
dat de bandenspanning goed is en dat
je banden voldoende profiel hebben.”
Winterbanden werken optimaal bij een
profieldiepte van minimaal 4 millimeter.
Voor alle banden geldt in Nederland
wettelijk een minimale profieldiepte van
1,6 millimeter. Advies van de ANWB:
vervang zomerbanden bij een profiel

“Een vierjarig
jongetje vloog mij
om de nek, zo blij
was hij”
van 2 millimeter. Autobanden met te
weinig profiel verliezen het contact
met de natte weg, omdat ze het water
niet goed kunnen afvoeren. “De auto
begint te glijden en wordt onbestuurbaar”, waarschuwt Karsten. “Dat is
echt levensgevaarlijk.”

ders op weg was naar het strand. Hij
was zo blij dat ze verder konden rijden
nadat ik de accu vervangen had, dat
hij me om de nek vloog.”
Heeft hij zelf weleens pech gehad?
“Jazeker! Precies het weekend voordat
ik bij de ANWB ging werken, stond
ik stil langs de snelweg doordat de
motor oververhit was geraakt door een
waterlekkage. Dat was wat je noemt
een originele manier om mijn toekomstige collega te ontmoeten.”

TIPS VAN KARSTEN
• Zorg ervoor dat de koelvloeistof op niveau is en dat
het ruitenwisserreservoir is bijgevuld met vorstbestendige vloeistof. Zeker als er gestrooid is vanwege gladheid, kan er pekel op de ruit komen en kun je
niet rijden zonder goed werkende ruitenwissers en
voldoende ruitenwisservloeistof;
• Check regelmatig de bandenspanning en pomp de
banden maandelijks op, bijvoorbeeld bij een tankstation;
• Handig om standaard in de auto te hebben: een reservewiel, startkabels, warme deken, paraplu (is ook
tijdens een hittegolf geen overbodige luxe) en een
flesje water;
• Zet een geparkeerde auto in de winter altijd in de
eerste versnelling en niet op de handrem – handremkabels kunnen immers bevriezen;
• Tot slot: zorg dat je slotontdooier in huis of in je jaszak
hebt. Bewaar die niet in de auto, want daar kom je
dan juist niet in.

Dankbaar beroep
ren, waardoor je kunt merken dat de
conditie achteruit is gegaan. Karsten:
“Die heeft dan te weinig power om de
startmotor aan te sturen. Als een auto
slechter aanslaat, kan dat betekenen
dat de accu aan vervanging toe is. De
Wegenwacht kan de accu testen en
desnoods vervangen.”

Lekke band? Noodreparatie
Ook een lekke band behoort tot de
meest voorkomende pechgevallen.
Voor Karsten en zijn collega’s is het
dagelijkse routine. Karsten: “Maar let
op: wij doen alleen een noodreparatie.
Zo zorgen we ervoor dat een auto-

“Als wegenwacht kom je natuurlijk van
alles tegen. Het ene moment ben je
lang bezig, het andere moment ben
je zo klaar. Zo kreeg ik een keer een
melding van een jong stel dat een auto
met automaat had geleend om op
wintersport te gaan. Zo’n auto moet
in z’n neutraal of parkeerstand staan
om te kunnen starten. Dat waren ze
vergeten en de auto startte dus niet.
Ze schaamden zich kapot, maar we
hebben er wel hard om gelachen. Het
contact met de mensen vind ik ontzettend leuk. Wegenwacht zijn is een
dankbaar beroep. Zo herinner ik me
een vierjarig jongetje dat met zijn ou-

Karsten Glasbergen: “Heb jij een lekke band? De
Wegenwacht doet alleen een noodreparatie. Laat je band
snel professioneel repareren.”
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WETGEVING WINTERBANDEN
IN DE POPULAIRSTE
WINTERSPORTLANDEN
De wetgeving voor winterbanden en sneeuwkettingen in Europese landen
wijzigt regelmatig. Branchevereniging VACO houdt daarom de vinger aan de
pols. Ga je op wintersport? Check eerst de regels!

OOSTENRIJK

ZWITSERLAND

Winterbanden zijn in de periode
1 november - 15 april verplicht bij winterse omstandigheden, zoals (natte)
sneeuw en ijzel. De Oostenrijkse wetgeving maakt hetzelfde onderscheid
als de Duitse wetgeving tussen banden
die vóór en vanaf 1 januari 2018 zijn
geproduceerd. Winterbanden moeten
minimaal 4 mm profiel hebben.

Winterbanden zijn niet verplicht, maar
worden wel dringend aanbevolen.
VACO-advies: winterbanden zijn
onmisbaar tijdens de winterperiode.

FRANKRIJK
M+Scodering,
sneeuwvloksymbool

DUITSLAND
In Duitsland zijn winterbanden verplicht
bij winterse omstandigheden, zoals
sneeuw en ijzel. De Duitse wetgeving
maakt een onderscheid tussen banden
die vóór en vanaf 1 januari 2018 zijn
geproduceerd.

Heb je winterbanden uit 2017 of
ouder? Een band uit 2017 of ouder is
volgens de Duitse wet een winterband
als die is voorzien van een M+S-codering (‘modder en sneeuw’) op de zijkant.

Heb je winterbanden uit 2018 of
nieuwer? Een winter- of vierseizoenenband die is geproduceerd vanaf
1 januari 2018 moet een sneeuwvloksymbool op de zijkant hebben
om wettelijk als winterband aangemerkt
te worden. Alleen een M+S-codering
voldoet dus niet.
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In bergachtige departementen moeten
voertuigen in de periode 1 november
– 31 maart voorzien zijn van winterbanden of sneeuwkettingen. De wetgeving geldt voor 48 departementen
in de Alpen, het Centraal Massief, de
Jura, de Pyreneeën, de Vogezen en
op Corsica. Winterbanden moeten zijn
voorzien van een M+S markering op de
zijkant.

PRODUCTIEPERIODE VAN EEN BAND
Wanneer is een band geproduceerd?
Dat kun je aflezen op de zijkant van
de band. Meestal staan daar de letters
‘DOT’. Daarachter staat in de meeste
gevallen een viercijferige code (zie
foto) die vertelt wanneer een band is
geproduceerd. De eerste twee cijfers
vermelden de productieweek, de laatste
twee cijfers het productiejaar. De code
0419 betekent bijvoorbeeld dat de band
in week 04 van 2019 is gefabriceerd.
Heb je vragen? Vraag het aan je bandenspecialist, hij of zij helpt je graag.

ITALIË
Winterbanden zijn verplicht op wegen
waar dat met een bord staat aangegeven. De verplichting geldt over het algemeen in de periode 15 november – 15
april. In het Aostadal zijn winterbanden
verplicht in de periode 15 oktober - 15
april. Als alternatief zijn zomerbanden
met sneeuwkettingen toegestaan.
Winterbanden moeten zijn voorzien van
een M+S-markering op de zijkant.
Productieperiode van een band

WETGEVING

Personen- en bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
( ≤ 3.500 kg)

Wetgeving winterbanden Europa
Land

Verplichting

België (BE)

Niet verplicht

Periode
-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht

15-11 t/m 28-02

Denemarken (DK)

Niet verplicht

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Estland (EE)

Verplicht

01-12 t/m 28-02

Finland (FI)

Verplicht bij winterse omstandigheden. Geldt eveneens voor aanhangers
vanaf 750 kg

01-11 t/m 31-03

Frankrijk (FR)

Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht in bergachtige departementen.
Kijk op Bandveilig.nl voor meer informatie.

01-11 t/m 31-03

Griekenland (GR)

Niet verplicht

-

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht

-

Hongarije (HU)

Niet verplicht

-

Ierland (IE)

Niet verplicht

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht op een aantal snelwegen en provinciale wegen

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Verplicht

01-12 t/m 01-03

Litouwen (LT)

Verplicht

10-11 t/m 31-03

Luxemburg (LU)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht

15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Montenegro (ME)

Verplicht bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet verplicht

-

Noorwegen (NO)

Niet verpicht. Maar automobilisten moeten hun banden wel altijd aanpassen
aan de weersomstandigheden.

-

Oostenrijk (AT)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Niet verplicht

-

Portugal (PT)

Niet verplicht

-

Roemenië (RO)

Verplicht bij winterse omstandigheden

Servië (RS)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI)

Verplicht

15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Spanje (ES)

Niet verplicht

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

IJsland (IS)

Niet verplicht

-

Zweden (SE)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-12 t/m 31-03

Zwitserland (CH)

Niet verplicht

-

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2022.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.

LEES VERDER
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Bedrijfswagens
( > 3.500 kg)

Wetgeving winterbanden Europa
Land

Verplichting

België (BE)

Niet verplicht

Periode
-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht op de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht

15-11 t/m 28-02

Denemarken (DK)

Niet verplicht

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij winterse omstandigheden voor de aangedreven as(sen) en de
voorste stuuras(sen). Deze verplichting geldt niet voor aanhangers / opleggers.

-

Estland (EE)

Niet verplicht

Finland (FI)

Verplicht bij winterse omstandigheden op alle assen van motorvoertuig
en trailer

01-11 t/m 31-03

Frankrijk (FR)

Winterbanden of sneeuwkettingen verplicht in bergachtige departementen.
Kijk op Bandveilig.nl voor meer informatie.

01-11 t/m 31-03
-

Griekenland (GR)

Niet verplicht

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht

-

Hongarije (HU)

Niet verplicht

-

Ierland (IE)

Niet verplicht

-

Italië (IT)

Verplicht bij bord. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Niet verplicht

Litouwen (LT)

Niet verplicht

-

Luxemburg (LU)

Verplicht voor de aangedreven (as)sen bij winterse omstandigheden

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht op de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht bij winterse omstandigheden voor de aangedreven as(sen)

-

Montenegro (ME)

Verplicht bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet verplicht

-

Noorwegen (NO)

Verplicht voor alle assen, ook voor aanhanger en oplegger

15-11 t/m 31-03

Oostenrijk (AT)

Verplicht op minimaal 1 aangedreven as

01-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Niet verplicht

-

Portugal (PT)

Niet verplicht

-

Roemenië (RO)

Verplicht voor de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden

-

Servië (RS)

Niet verplicht

-

Slovenië (SI)

Verplicht voor de aangedreven assen bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK)

Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as

15-11 t/m 31-03

Spanje (ES)

Niet verplicht

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht voor de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

IJsland (IS)

Niet verplicht

-

Zweden (SE)

Verplicht bij winterse omstandigheden op alle assen van voertuig en
oplegger / trailer

01-12 t/m 31-03

Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord

-

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2022.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
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WETGEVING

Personen- en bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
( ≤ 3.500 kg)

Wetgeving sneeuwkettingen Europa
Land

Verplichting

België (BE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

Periode
-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht aan boord bij zomerbanden

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht aan boord en bij bord voor minimaal 1 aangedreven as (twee wielen)

-

Denemarken (DK)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen)

-

Estland (EE)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Finland (FI)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord. Kijk op Bandveilig.nl voor meer informatie.

-

Griekenland (GR)

Verplicht aan boord bij zomerbanden, tijdens winterse omstandigheden

1-10 t/m 31-3

Groot-Brittannië (GB)

Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Hongarije (HU)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Ierland (IE)

Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord en verplicht aan boord bij zomerbanden

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht aan boord op een aantal snelwegen en provinciale wegen, voor de
aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Litouwen (LT)

Niet verplicht

-

Luxemburg (LU)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-10 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht bij bord

-

Montenegro (ME)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet toegestaan

-

Noorwegen (NO)

Toegestaan

Zie bandveilig.nl

Oostenrijk (AT)

Verplicht bij bord op minimaal twee aangedreven wielen

1-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Portugal (PT)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Roemenië (RO)

Verplicht aan boord bij zomerbanden en onder winterse weers-omstandigheden

Servië (RS)

Verplicht aan boord en bij bord

-

Slovenië (SI)

Verplicht aan boord in combinatie met zomerbanden

15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Spanje (ES)

Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden)

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij bord

IJsland (IS)

Niet verplicht en alleen toegestaan op met sneeuw bedekte wegen

-

Zweden (SE)

Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2022.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
LEES VERDER
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Bedrijfswagens
( > 3.500 kg)

Wetgeving sneeuwkettingen Europa
Land

Verplichting

Periode

België (BE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht aan boord

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht aan boord en bij bord voor minimaal 1 aangedreven as

-

Denemarken (DK)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Estland (EE)

Verplicht bij bord op minstens twee aangedreven wielen

Finland (FI)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord. Kijk voor meer info op bandveilig.nl

-

Griekenland (GR)

Verplicht aan boord bij zomerbanden, tijdens winterse omstandigheden

1-10 t/m 31-3

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Hongarije (HU)

Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen)

-

Ierland (IE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord en aan boord bij zomerbanden of met ijs. Bij dubbellucht zijn
sneeuwkettingen ten minste verplicht voor twee wielen van de aangedreven as(sen).

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht aan boord op een aantal snelwegen en provinciale wegen,
voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Niet verplicht en alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

Litouwen (LT)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Luxemburg (LU)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-10 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht bij zomerbanden (voor de aangedreven wielen) en bij bord

-

Montenegro (ME)

Verplicht aan boord en bij bord, voor de aangedreven assen

15-11 t/m 30-03

Nederland (NL)

Niet toegestaan

-

Noorwegen (NO)

Verplicht aan boord. Kijk op bandveilig.nl voor meer informatie.

Zie bandveilig.nl

Oostenrijk (AT)

Verplicht aan boord voor minimaal 2 aangedreven wielen.
Kijk op bandveilig.nl voor meer informatie.

1-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Verplicht bij bord voor ten minste de aangedreven as(sen)

-

Portugal (PT)

Verplicht bij bord

-

Roemenië (RO)

Verplicht aan boord en bij bord

-

Servië (RS)

Verplicht aan boord en bij bord. Bij dubbellucht voor tenminste twee wielen van
de aangedreven as(sen)

01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI)

Verplicht aan boord in combinatie met zomerbanden

15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK)

Verplicht aan boord en bij bord

15-11 t/m 31-03

Spanje (ES)

Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden)

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij bord voor minimaal 1 aangedreven as

IJsland (IS)

Niet verplicht en alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Zweden (SE)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord en ten minste gemonteerd op twee wielen van de
aangedreven as(sen)

-

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2022.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.
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SNEEUWKETTINGEN

THUIS OEFENEN BAART KUNST

Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen behoren – net als winterbanden – tot de standaarduitrusting
van iedereen die met de auto op wintersport gaat. Een goede voorbereiding
voorkomt dat sneeuwkettingen de zwakste schakel van je vakantie worden.

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. Ga dus
nooit zonder sneeuwkettingen op wintersportvakantie.

BANDVEILIG.NL
Kijk voor de actuele regelgeving in Europa op de pagina’s 18 t/m 22 van deze Winterspecial. Op bandveilig.nl vind je meer info en tips.

VOORKOM VAKANTIESTRESS
Je wintersportvakantie moet in het teken staan
van ontspanning, niet van stress. Controleer
daarom ruim voor vertrek of je sneeuwkettingen de juiste maat hebben. Lees de gebruiksaanwijzing van je sneeuwkettingen en oefen de
montage in alle rust thuis. Monteer de kettingen altijd op de aangedreven wielen (meestal
de voorbanden). Als je geen sneeuwkettingen
hebt, dan heb je de keuze uit sneeuwkettingen kopen of huren. Vraag je VACObandenspecialist naar de mogelijkheden.

CHECKLIST
SNEEUWKETTINGEN
• Zorg dat je de sneeuwkettingen bij de hand hebt, dus niet
verstopt onder je koffers.
• In het algemeen geldt: kijk
goed om je heen. Als de lokale
bevolking op sneeuwkettingen
rijdt, is dat het ‘bewijs’ dat
het hoog tijd is om dat ook te
doen.
• Neem een extra setje dunne
(waterdichte) handschoenen
mee om de kettingen te monteren.
• 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
controleren of alles nog goed
vastzit.
• Demonteer de sneeuwkettingen ook weer op tijd, want

WETGEVING
WINTERBANDEN EN
SNEEUWKETTINGEN
IN EUROPA OP
BANDVEILIG.NL

bij weinig of geen sneeuw
beschadigen ze het wegdek.
Bovendien geldt voor sneeuwkettingen een maximumsnelheid van 50 km/u.
• Spoel de kettingen na gebruik
schoon met water. Laat ze
goed opdrogen om roestvorming te voorkomen.

VACO WINTERSPECIAL 2022/2023
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BANDENSPANNING

BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM

TPMS vergroot
verkeersveiligheid
Een bandenspanning-controlesysteem (TPMS) is een belangrijk veiligheidssysteem. Blijft het
TPMS-waarschuwingslampje branden, terwijl de bandenspanning goed is? Neem dan meteen
contact op met de echte TPMS-specialist: jouw VACO-bandenspecialist.

Miljoenen auto’s hebben een Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS).
Steeds meer automobilisten raken dus
vertrouwd met dit veiligheidssysteem,
dat al jaren verplicht is voor nieuwe
auto’s. AIs de spanning in één of meer
banden te laag is, krijgt de bestuurder
via het dashboard een waarschuwing.
Zodra het TPMS-lampje brandt, moet
je meteen op zoek gaan naar een veilige parkeerplek en je banden controleren. Bij twijfels of vragen: neem contact op met je VACO-bandenspecialist.
De meeste

Vervangen van TPMS-sensoren

auto’s met

De meeste auto’s met TPMS hebben
speciale sensoren, die continu de bandenspanning meten (zie afbeelding).
Jouw bandenspecialist kan je vertellen
of jouw auto deze sensoren heeft. Net
als banden, zijn ook TPMS-sensoren

TPMS hebben
sensoren, die
achter het ventiel
van de band zijn
gemonteerd.

na verloop van tijd aan vervanging
toe. De batterij van de sensor heeft
een levensduur van circa vijf tot zeven
jaar. Deze batterij kan niet worden
vernieuwd. Dat betekent dat de sensor
moet worden vervangen om van de
voordelen van TPMS te blijven profiteren. VACO-bandenspecialisten hebben
veel ervaring met deze klus.

TPMS en APK
TPMS is een onderdeel van de APK.
Heb je een auto uit 2017 of ouder en
blijft het TPMS-controlelampje op het
dashboard branden? Dan krijg je het
advies om het TPMS te laten repa-

Je VACObandenspecialist
is ook TPMSspecialist
reren. Een auto uit 2018 of nieuwer
wordt APK-afgekeurd als het TPMSlampje blijft branden.

VOORDELEN VAN DE JUISTE
BANDENSPANNING:
• kortere remweg
• minder kans op een klapband
• stabielere wegligging
• minder bandslijtage, dus langere
levensduur
• lagere brandstofkosten
• minder CO2-uitstoot
• meer rijcomfort

TPMS-sensoren voor je winterwielen
Heb je een extra set wielen, speciaal
voor je winterbanden? Laat je ‘winterwielen’ dan van TPMS-sensoren voorzien. Je VACO-bandenspecialist staat
voor je klaar!

Controleer je bandenspanning
Heeft je auto TPMS? Dan is het verstandig om toch minimaal één keer
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per twee maanden de bandenspanning te controleren. Het bandenspanning-controlesysteem waarschuwt namelijk nog niet als je bandenspanning
relatief weinig is teruggelopen. Maar
0,2 of 0,3 bar te weinig in je banden
zorgt wel voor een hoger brandstofverbruik en meer bandslijtage. Dus: check
geregeld je bandenspanning!

VEILIG OP WEG

HET BANDENLABEL

Eenvoudig banden
vergelijken
Banden hebben verschillende eigenschappen.
Wist je dat het verschil in remweg wel 18 meter kan bedragen?
Met het bandenlabel kun je banden eenvoudig met elkaar vergelijken.

Wil je nieuwe banden kopen waarmee
je in de winter veilig op pad kunt? Op
het bandenlabel kun je eenvoudig zien
of een band goede winterse eigenschappen heeft. Het sneeuwvloksymbool 1 is het bewijs dat een band
veel grip heeft op een besneeuwd en
glad wegdek.

Brandstofefficiency

Extern afrolgeluid

Advies van je bandenspecialist
2

2

3

Een auto op banden met een lage
labelwaarde voor brandstofefficiency verbruikt minder brandstof. Het
verschil in brandstofverbruik tussen
banden met het groene A-label en het
rode E-label bedraagt ongeveer 7,5
procent. Bij elektrische auto’s bedraagt
het verschil ook ongeveer 7,5 procent
stroomverbruik.

REKENVOORBEELD:
Marjan heeft een auto op benzine, die
1 op 15 rijdt. Dat is 6,7 liter benzine
per 100 km. Als zij voor vier banden
met een A-label voor brandstofefficiency kiest, dan verbruikt zij circa 7,5
procent minder benzine dan bij banden met een E-label. Marjan bespaart
dan ongeveer (7,5 procent van 6,7 liter
= ) een halve liter benzine per 100 km.
Als haar banden 40.000 km meegaan,
dan scheelt dat dus 200 liter benzine.
Bij een literprijs van € 2,00 bespaart
zij € 400. Een band die duurder is in
aanschaf, kan dus uiteindelijk een stuk
goedkoper uitpakken. Bovendien stoot
de auto minder CO2 uit.

4

Het externe afrolgeluid is het geluid
dat omstanders horen, dus niet het
banden-afrolgeluid in de auto.

4

Het bandenlabel is heel nuttig om
banden met elkaar te vergelijken, maar
het vertelt niet het hele verhaal. Welke
eigenschappen van een band vind
jij nog meer belangrijk? De levensduur? De grip van een winterband op
sneeuw? Je VACO-bandenspecialist
vraagt wat jij belangrijk vindt en hoe
je rijgedrag is. Bijvoorbeeld of je een
‘kilometervreter’ bent, of een sportieve
rijder. Met die informatie en zijn of haar
eigen kennis adviseert jouw bandenspecialist je graag welke banden voor
jou de beste keuze zijn.

1
Op bandveilig.nl vind je een VACOerkende bandenspecialist in de buurt.

Grip op een nat wegdek

3

Hoe lager de labelwaarde, hoe
korter de remweg van een
auto is op een nat wegdek. Bij
een noodstop vanaf 80 km/u
kan het verschil wel 18 meter
bedragen. Dat kan het verschil
zijn tussen op tijd stilstaan of
veel schade, letsel of erger.

Het verschil tussen twee opeenvolgende labelwaarden loopt
op tot zes meter remweg. Dat is meer dan een autolengte!

VACO WINTERSPECIAL 2022/2023
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WINTERS WEER
Vorstelijke weetjes voor een veilige reis

250 miljoen kilo
strooizout op voorraad
Als de winter begint, heeft Rijkswaterstaat 250 miljoen
kilo strooizout op voorraad. Rijkswaterstaat houdt de
Nederlandse hoofdwegen begaanbaar vanuit 55 steunpunten, met 1.500 medewerkers en 577 strooiwagens. De
strooiploegen pekelen circa 3.260 kilometer aan wegen. Op
de website rijkswaterstaatstrooit.nl kun je realtime zien
waar de strooiwagens van Rijkswaterstaat actief zijn.
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FEITEN EN WEETJES

Zware auto’s vragen
om sterke wielen
Met
verlichting
aan ben je
beter zichtbaar
WINTERSE RIJTIPS
Sneeuwbui, hagel, regen of mist?
Zo verklein je de kans op een
ongeval:

Ga je nieuwe wielen aanschaffen, bijvoorbeeld voor je winterbanden? De kans is groot dat je vooral let op het design, de kleur en
de maat van de wielen. Je VACO-bandenspecialist zoekt samen
met jou een set wielen uit die daarnaast ook geschikt is voor
jouw auto. Denk bijvoorbeeld aan het draagvermogen: zijn de
wielen ‘sterk’ genoeg om het gewicht van de auto, inzittenden en
bagage te dragen? De aandacht voor het juiste draagvermogen
van een wiel wordt steeds groter. Dat komt door de opkomst van
de relatief zware elektrische auto’s en de grote populariteit van
SUV’s. Deze en andere ‘zwaargewichten’ vragen om wielen met
een hoog draagvermogen. Je VACO-bandenspecialist zorgt
ervoor dat jouw nieuwe wielen technisch de juiste keuze zijn,
klaar voor vele veilige kilometers.
Lees meer over (winter)wielen op
de pagina’s 30 en 31.

• Gebruik de airco. Zo voorkom je dat
de ruiten beslaan.
• Advies van Rijkswaterstaat: Kom je
een strooiauto tegen? Blijf erachter
rijden en houd afstand.
• Doe overdag je verlichting aan
(dimlicht). Zo ben je beter zichtbaar
in de donkere en vaak ook mistige
wintermaanden.
• Draag in de auto geen dikke winterjas. Met een dikke jas aan kun
je je veiligheidsgordel niet goed
straktrekken.
• Wie kiest voor winterbanden, rijdt
veiliger in de wintermaanden.
• En last but not least: een zonnebril
is onmisbaar als ‘wapen’ tegen de
fel schijnende, laagstaande zon.

IJzel? Weeralarm? Blijf thuis!
Rijden als het ijzelt is gevaarlijk. Bij ijzel
loopt het verkeer bovendien helemaal vast.
Dat geldt ook bij een weeralarm vanwege
bijvoorbeeld sneeuwval. Thuisblijven is daarom het verstandigst. Probeer, als dat kan,
thuis te werken. Of als je toch op pad moet:

wacht een paar uur tot de wegen beter begaanbaar zijn. Kondigt het KNMI een weeralarm af en moet je ergens naar toe? Dan
kun je een paar uur eerder vertrekken, of zo
nodig de avond van tevoren.
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Veilig met je elektrische
auto door de winter
AANDACHT VOOR DRAAGVERMOGEN BANDEN EN WIELEN
EV’s wegen
fors meer
dan ‘gewone’
auto’s – let

Steeds meer automobilisten kiezen voor een elektrische auto
(EV). Heb jij een EV? Voor je banden en wielen kun je vertrouwen op de kennis en ervaring van je VACO-bandenspecialist.

terperiode. Nog een overeenkomst:
een extra set wielen, speciaal voor de
winterbanden, biedt veel voordelen. Je
leest hier meer over op de pagina’s 30
en 31.

tuiggewicht. Een voorbeeld: de populaire Skoda Enyaq iV weegt rijklaar
maar liefst 1.965 kilo. Dat betekent dat
een EV hoge eisen stelt aan het draagvermogen van zowel de banden als de
wielen. Voor VACO-bandenspecialisten
is dit gesneden koek. Zij adviseren jou
graag over banden en wielen die geschikt zijn voor jouw EV én die passen
bij jouw wensen en rijgedrag.

Zwaarwegend veiligheidsargument

Juiste bandenspanning

Pas op: er zijn ook belangrijke verschillen. Volledig elektrische auto’s beschikken over een zwaar accupakket,
noodzakelijk voor voldoende actieradius. Dat heeft gevolgen voor het voer-

Het is belangrijk om minimaal elke
twee maanden de bandenspanning te
controleren. Dat geldt voor elke auto.
De juiste bandenspanning draagt bij
aan een veilig weggedrag, een korte

daarom op het
draagvermogen
van de banden
en wielen.

Voor een elektrische auto gelden in
veel opzichten dezelfde aandachtspunten voor banden en wielen als
bij een ‘gewone’ auto. Denk aan de
keuze voor winterbanden in de win-

De VACObandenspecialist
adviseert jou graag
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ELEKTRISCHE AUTO

remweg, een lager elektriciteitsverbruik en een beperkte bandslijtage.
Een te lage bandenspanning heeft
invloed op de actieradius van een
EV. Te zachte banden hebben meer
rolweerstand en dat kost extra elektrische energie. Daardoor zijn de accu’s
eerder leeg.
Het bandenspanning-controlesysteem
in de auto (TPMS) waarschuwt als de
spanning in een band te laag is. Je
leest er meer over op pagina 24. Je
VACO-bandenspecialist zorgt ervoor
dat je TPMS goed blijft functioneren.

‘Elektrisch’ op wintersport
Als je met je EV op wintersport gaat,
is het belangrijk om je reis goed voor
te bereiden. Tip: op anwb.nl vind je
meer informatie over reizen met een
EV naar het buitenland.

Verdiep je vooraf goed in de wetgeving
qua winterbanden en sneeuwkettingen
in de landen waar je doorheen rijdt
en in het land van bestemming (zie
pagina’s 18-22 en bandveilig.nl). Op
pagina 23 lees je meer over sneeuwkettingen.

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
BANDVEILIG.NL

Zijn je banden te zacht? Dan zijn de accu’s eerder leeg.

Breed assortiment in all season
en winter voor personenwagens,
SUV’s en bestelwagens.

www.maxxisbanden.nl

WIELEN IN DE
TIPS VOOR AANSCHAF VAN LICHTMETALEN WIELEN
Prachtig, zo’n nieuwe set lichtmetalen (winter)wielen onder
je auto! Maar het gaat niet alleen om de ‘looks’. Je wielen
moeten geschikt zijn voor jouw auto. Zo hou je het veilig. Je
VACO-bandenspecialist weet er alles van.
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Als je jezelf trakteert op een nieuwe set
wielen, dan kijk je welke modellen jou
aanspreken. Welke vind je mooi? Welk
design past goed bij jouw auto? Voor
welke kleur en afwerking kies je? Jouw
VACO-bandenspecialist zoekt graag samen met jou de wielen uit die helemaal
aan jouw smaak voldoen.

Voordelen extra set wielen voor je
winterbanden

De VACO-bandenspecialist doet veel
meer. Hij of zij controleert meteen of de
wielen van jouw keuze wel geschikt zijn
voor jouw auto. Dat is heel belangrijk
voor de veiligheid. Een voorbeeld: zijn
de wielen wel ‘sterk’ genoeg om het
gewicht van jouw auto, de inzittenden en bagage te dragen? Een ander
voorbeeld: ongeschikte wielen kunnen
het stuurgedrag van je auto veranderen. Koop daarom alleen wielen bij
de specialist met kennis van zaken.
Bandenspecialisten vallen hun klanten
niet lastig met het ‘draagvermogen’,
met de ‘steekcirkel’ en de ‘ET-waarde’
van hun wielen. Nergens voor nodig. De
bandenspecialist zorgt ervoor dat deze
en andere specificaties kloppen. Zo ga
je gegarandeerd veilig op weg.

• Bij de bandenwissel hoeven de banden niet steeds op de wielen gemonteerd en gedemonteerd te worden.
De bandenwissel gaat daardoor sneller, het is goedkoper en de kans op
beschadigingen is kleiner.
• De bandenmaat hoeft niet hetzelfde
te zijn. Je kunt in de winter vaak kiezen voor een kleinere bandenmaat.
Die zijn goedkoper en het omleggen
van sneeuwkettingen (voor wintersporters) is eenvoudiger.
• Complete band-wielcombinaties
hoeven niet per se opnieuw gebalanceerd te worden.
• Een extra set wielen is een meerwaarde bij de verkoop van je auto.

Veel automobilisten hebben twee sets
wielen: vier wielen voor hun zomerbanden en vier stuks voor hun winterbanden. Eventueel aangevuld met een
reservewiel. Een extra set wielen voor je
winterbanden heeft veel voordelen:

WIELEN EN SNEEUWKETTINGEN

WINTERSET? TPMS!

Als je met de auto op wintersport gaat, dan
is het verstandig om bij de aanschaf van
een set nieuwe wielen rekening te houden
met het monteren van sneeuwkettingen.
Bij grotere wielen is de montage een stuk
lastiger. Vraag advies aan je bandenspecialist
en lees het artikel over sneeuwkettingen op
pagina 23.

Heb je een auto met TPMS (bandenspanning-controlesysteem) en
heb je een extra set wielen voor je winterbanden aangeschaft?
Dan wil je in de winter ook van de voordelen van TPMS profiteren. Bij de meeste auto’s gaat dat niet vanzelf. Vraag je VACObandenspecialist om advies. Jouw bandenspecialist heeft veel
ervaring met speciale sensoren voor je nieuwe wielen, die ervoor
zorgen dat jouw TPMS ook in de winter werkt. Lees meer over
TPMS op pagina 24.
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WIELEN

WINTER
TIPS VOOR ONDERHOUD AAN LICHTMETALEN WIELEN
De lichtmetalen wielen onder je auto krijgen heel wat te verduren. Denk aan regen, modder, pekel en remstof. Met de juiste
behandeling maak je de wielen makkelijk schoon en houd je
ze lang mooi.
WIELEN SCHOONMAKEN: DO’S
Maak je wielen regelmatig schoon
Wie zijn wielen elke week schoonmaakt,
zal merken dat het vuil veel makkelijker
loslaat. Vooral pekel is een grote vijand
voor wielen, verwijder dat altijd zo snel
mogelijk. Was je wielen met een sopje
met autoshampoo en een zachte spons.
Hardnekkig vuil kun je met een speciale
wielenreiniger (ook wel velgenreiniger
genoemd) aanpakken. Let wel op dat je
voldoende naspoelt met schoon water.
Lees altijd de gebruiksaanwijzing van
de wielenreiniger om beschadigingen
te voorkomen en laat de wielenreiniger
nooit opdrogen en intrekken. Maak de
wielen na het wassen goed droog met
een zachte doek.

Stoeprandschade en steenslag
Werk stoeprandschade en steenslag op
tijd bij met een schuurpapiertje en blanke lak. Zo voorkom je dat pekel, remstof
en vuil via de beschadiging onder de beschermende blanke laklaag kan komen
en lelijke plekken kan veroorzaken.

WIELEN SCHOONMAKEN: DON’TS
• Poets je wielen (en auto) nooit in direct zonlicht.
• Breng geen wielenreiniger aan op
hete wielen.
• Gebruik geen wasbenzine. Zo voorkom je dat er brandbare restanten
op de wielen en remmen achterblijven.

Zet je lichtmetalen wielen in de wax zo maak je ze gemakkelijker schoon
Gebruik geen agressieve reinigers
Dit geldt met name voor hoogglans
wielen. Deze zijn afgewerkt met een
basislaag, met daar bovenop een dunne
laklaag. Agressieve reinigers kunnen
deze laag aantasten, met als gevolg
lelijke vlekken op het wiel.

Zet je wielen geregeld in de was

• Gebruik geen ovenreiniger-spray of
alkalische of zure reinigingsmiddelen.
• Een staalborstel, staalwol en schuursponsjes kunnen krassen veroorzaken.
• Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en geen tandpasta
en tandenborstel.
• Gebruik liever geen hogedrukspuit.

Een poetsbeurt met wax is goed voor
je lichtmetalen wielen. Hierdoor is de
laklaag beter beschermd en kan vuil zich
moeilijker hechten. Bijkomend voordeel:
het schoonmaken gaat een stuk sneller.
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Jouw VACObandenspecialist
De VACO-bandenspecialist is hèt adres
voor service, persoonlijk advies en de aanschaf van banden en wielen. Ervaar het
zelf! Op Bandveilig.nl vind je een VACObandenspecialist bij jou in de buurt.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL

FEITEN EN WEETJES

WINTER
Vorstelijke weetjes voor een veilige reis

Laat je winterbanden
op tijd monteren!
Heb je winterbanden? Laat ze dan op tijd monteren, dus als de
wintertijd ingaat. Winterbanden presteren al bij temperaturen
onder 7°C beter dan zomerbanden (zie pagina’s 12 en 13).
Volgens het KNMI was de gemiddelde temperatuur afgelopen
winter 5,8°C. Automobilisten met winterbanden profiteren dus
de hele winter van extra grip en een kortere remweg.
Als je je winterbanden op tijd hebt laten monteren, dan word je
niet verrast door ‘Koning Winter’. Bijna elk jaar worden automobilisten verrast door sneeuw en gladheid. Automobilisten die
dan nog geen winterbanden hebben, proberen snel een bandenwissel-afspraak te maken bij hun VACO-bandenspecialist.
Door de enorme drukte ontstaan er flinke wachttijden bij de
bandenservicebedrijven. Conclusie: kies voor veiligheid en gemak en stel je bandenwissel niet uit!

BELANGRIJKE INFORMATIE
OP BANDVEILIG.NL
Kijk op bandveilig.nl voor:
• actuele Europese wetgeving over winterbanden en
sneeuwkettingen voor personen-, bestel- en bedrijfswagens.
• wettelijke minimale profieldiepte in Europese landen.
• een VACO-bandenspecialist
bij jou in de buurt.
• en nog veel meer banden- en
wieleninformatie.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL

NIEUWE BANDEN?

Altijd de juiste belastingindex
en het correcte snelheidssymbool!
Als je nieuwe banden wilt kopen, dan staat je VACO-bandenspecialist voor je klaar om je te adviseren.
Hij of zij zorgt dat jouw nieuwe banden op alle gebieden de juiste keuze zijn voor jou en jouw auto. Twee
belangrijke voorbeelden: de belastingindex en het snelheidssymbool.
Een band moet ‘sterk’ genoeg zijn om het gewicht van de auto, de inzittenden en de bagage te kunnen
dragen. De belastingindex van een band geeft het gewicht aan dat een band kan dragen. Je kunt de belastingindex zelf aflezen op de zijkant
van de band. Achter de bandenmaat
(op de foto is dat 225/35 ZR19) zie
je ’88’ staan. Dat betekent dat deze
band een draagvermogen van 560
kilo heeft.
Achter de belastingindex zie je de letter Y staan. Dat is het snelheidssymbool. Ook dat is heel belangrijk voor
de verkeersveiligheid. Aan het snelheidssymbool kun je zien of de band
geschikt is voor de maximumsnelheid
van de auto. Het snelheidssymbool Y
is geschikt voor snelheden tot
300 km/u.
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WINTERS RECEPT

RECEPT

Klassieke stoof

MET RUNDVLEES, KETJAP
EN APPELSTROOP

Ingrediënten voor 4 personen
750 gram riblappen | versgemalen zout en peper | 2 eetlepels bloem | scheutje olijfolie & klontje boter |
2 grote uien, in ringen | 2 teentjes knoflook, fijngesneden | scheutje witte (natuur- of wijn)azijn |
1 eetlepel bruine basterdsuiker | 50 ml ketjap manis | 1 eetlepel appelstroop | 500 ml runderbouillon |
3 kruidnagels | 1 laurierblaadje

Haal de riblappen uit de koelkast en laat ze een halfuurtje
op kamertemperatuur komen. Snijd ze vervolgens in stukken van circa 2 centimeter. Bestrooi ze met versgemalen
zout en peper, hussel door elkaar, bestrooi ze met de
bloem en hussel weer door elkaar.
Verhit een pan met dikke bodem samen met de olijfolie en
boter. Klop het teveel aan bloem van het vlees en bak de
stukjes vlees rondom bruin in de pan. Voeg de uienringen
en knoflook toe, schep om. Voeg vervolgens het scheutje
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azijn toe (hierdoor wordt het vlees extra mals), de suiker,
ketjap en appelstroop. Giet als laatste de bouillon erbij
en voeg de kruidnagels en het blaadje laurier toe. Roer
even door en laat minstens 3,5 uur zachtjes koken met de
deksel op de pan. Haal het laatste halfuur de deksel van
de pan, zodat de stoof iets kan inkoken. Lekker met een
flinke lepel rijst of aardappelpuree.
Eet smakelijk!

WINTERBANDEN

WINTERBANDEN-WEETJES

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat zijn de voordelen van winterbanden? Wat is het
sneeuwvloksymbool? Waarom is een extra set wielen handig voor
winterbanden? VACO geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat betekenen
de aanduidingen op
een band?

Moet ik altijd
vier winterbanden
monteren?

Wat is de
minimale
profieldiepte van
winterbanden?

Mijn auto heeft
traction control.
Heb ik dan wel
winterbanden
nodig?
Waarom wisselen
van zomer- naar
winterbanden en
andersom?
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Mijn auto heeft
traction control.
Heb ik dan wel
winterbanden
nodig?

Ja. Veel auto’s hebben elektronische
veiligheidssystemen zoals ABS (antiblokkeersysteem) en ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma). Deze
systemen verbeteren de grip van de
banden echter niet. ABS, ESP en alle
andere elektronische veiligheidssystemen werken alleen optimaal als
de banden voldoende grip hebben.
Winterbanden bieden voldoende
grip onder winterse omstandigheden en laten deze systemen dus
optimaal functioneren.

IS DE MINIMALE PROFIELDIEPTE VAN WINTERBANDEN
HETZELFDE ALS VAN ZOMERBANDEN?
Het antwoord in Nederland is: ja. De wettelijke minimale profieldiepte
van winter- en zomerbanden is 1,6 mm. Voor de meeste winterbanden
wordt echter 4 mm geadviseerd. Bij een winterband-profieldiepte van
minder dan 4 mm kunnen de speciale winterse eigenschappen van de
meeste banden namelijk een stuk minder worden. Hierdoor wordt de
grip op een nat of glad wegdek minder en de remweg langer. In sommige (wintersport)landen gelden andere wettelijke eisen. Een voorbeeld:
in Oostenrijk is de wettelijke minimale profieldiepte van winterbanden 4
mm. Je vindt een uitgebreid, actueel overzicht op bandveilig.nl.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN WINTERBAND EN EEN
VIERSEIZOENENBAND?
Een vierseizoenenband is een zomer- en winterband in één. Daarmee
is dit type band een compromis. Dat wordt aangetoond in bandentests
van de ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB. Telkens weer blijkt
een vierseizoenenband bij temperaturen onder 7°C minder te presteren dan winterbanden. Winterbanden zijn dus de beste en veiligste
keuze als de klok op wintertijd staat, zomerbanden zijn onovertroffen
in de zomertijd. Als je toch kiest voor vierseizoenenbanden, kies dan
wel voor banden voorzien van het sneeuwvloksymbool.
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WAT BETEKENEN DE
AANDUIDINGEN OP EEN BAND?
Op de zijkant van een band staat veel
informatie. Belangrijke technische
kenmerken die op de zijkant staan zijn
onder meer de belastingindex (kunnen
de banden het gewicht van de auto, met
maximale belading, dragen?) en het
snelheidssymbool (is de band geschikt
voor de maximale snelheid van de auto?).
Lees meer over de belastingindex en het
snelheidssymbool op bandveilig.nl.
Band ‘lezen’
Op de zijkant van een band staat bijvoorbeeld de aanduiding 225/35 ZR19 88Y.
De belangrijkste informatie:
225 = de breedte van de band, in millimeters
35 = de verhouding tussen de bandhoogte en de bandbreedte, in
procenten. De bandhoogte is in
dit geval (35 procent van 225 =)
79 mm.
19 = de velgdiameter, in inches. 1 inch
is 2,54 cm.
88 = belastingindex, in dit geval een
draagvermogen van 560 kilo per
band
Y = snelheidssymbool, in dit geval
maximaal 300 km/u.
Op de zijkant van de band kun je eveneens lezen wanneer de band is geproduceerd. Hoe? Dat, en veel meer, lees je op
bandveilig.nl.

WINTERBANDEN

HOE LANG GAAN WINTERBANDEN
MEE?

WAAROM WISSELEN VAN ZOMER- NAAR WINTERBANDEN EN
ANDERSOM?

De levensduur van winterbanden, uitgedrukt in gereden kilometers, hangt
onder andere af van je rijstijl en hoe
vaak je de bandenspanning controleert.
Als je winterbanden onregelmatig slijten, is dat vaak een indicatie dat je auto
uitgelijnd moet worden. Banden van een
auto die goed is uitgelijnd gaan langer
mee, daarnaast is het brandstofverbruik
lager. Wat is uitlijnen? Dat lees je op
bandveilig.nl. Andere vragen? Je VACObandenspecialist helpt je graag.

In vergelijking met zomerbanden zijn winterbanden gemaakt van zachter rubber, dat bij lagere temperaturen flexibel blijft. Flexibel rubber zorgt voor meer
grip en dus meer veiligheid. Een winterband beschikt daarnaast over zogenoemde lamellen in het loopvlak, die zorgen voor extra grip op het wegdek of
in de sneeuw.

Automobilisten die relatief weinig rijden,
moeten ook op de leeftijd van hun banden letten. Het is verstandig om banden
met een leeftijd vanaf zes jaar jaarlijks
door een professional te laten controleren. Het voordeel voor iedereen die
zijn zomer- en winterbanden door een
VACO-bandenspecialist laat wisselen: de
controle op leeftijd behoort tot de standaardwerkzaamheden.

MOET IK BIJ AANSCHAF VAN
WINTERBANDEN OOK EEN EXTRA
WIELENSET KOPEN?
Het is niet verplicht, maar wel aan te
raden. Een extra set wielen heeft een
aantal voordelen. Het is bijvoorbeeld
beter voor de banden als ze niet bij elke
wissel van het wiel gehaald moeten worden. Daarnaast verloopt de wissel sneller
en dus goedkoper. Lees ook het artikel
op de pagina’s 30 en 31 over (winter)
wielen.

Ja. In verband met de veiligheid
is het absoluut noodzakelijk om
vier winterbanden te laten monteren. Alleen dan gedraagt je auto
zich veilig en stabiel bij remmen,
sturen en gasgeven.

Winterbanden presteren bij temperaturen onder 7°C beter dan zomerbanden.
Bij zomerse temperaturen zijn zomerbanden juist in hun element. In de zomer
zijn het de zomerbanden die uitblinken in grip, een korte remweg en dus veiligheid. Kijk voor meer informatie over de voordelen van winterbanden op de
pagina’s 12 en 13.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JE BUURT

Moet ik altijd
vier winterbanden
laten
monteren?

IK GA OP WINTERSPORT EN
IK HEB AL WINTERBANDEN.
HEB IK DAN OOK NOG
SNEEUWKETTINGEN NODIG?
Ja. In veel landen zijn sneeuwkettingen verplicht op wegen
waar dat met een verkeersbord
(zie afbeelding) staat aangegeven. Die verplichting geldt
veelal op kleinere (berg)wegen.
Let op: sneeuwkettingen zijn
niet geschikt voor het rijden op
doorgaande wegen of snelwegen. Bij weinig of geen sneeuw
beschadigen ze het wegdek. Kijk
voor het complete overzicht van
de sneeuwkettingenplicht op
de pagina’s 21 en 22 van deze
special en op bandveilig.nl voor
(nog) meer informatie.
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VACO-ADVIES: KOOP BANDEN MET
SNEEUWVLOKSYMBOOL
VACO adviseert automobilisten winterbanden aan
te schaffen die voorzien zijn van het sneeuwvloksymbool. Banden met dit symbool hebben veel
meer grip op een besneeuwd en glad wegdek dan
banden zonder dit symbool.

SLIJTEN WINTERBANDEN SNELLER DAN ‘GEWONE’
ZOMERBANDEN?
Nee, winterbanden slijten tijdens winterse omstandigheden niet
sneller dan zomerbanden. In de winter hebben zomerbanden
minder grip, ze slippen daardoor eerder door en slijten daarom
sneller dan winterbanden. In de zomer slijten winterbanden
wel sneller dan zomerbanden, een gevolg van het zachtere
rubber van een winterband. Wissel vanwege de veiligheid én de
levensduur van de banden daarom op tijd: winterbanden als de
wintertijd ingaat, zomerbanden als de zomertijd begint.

MAAKT HET VOOR DE AFWIKKELING VAN EEN ONGEVAL UIT OF IK OP WINTERBANDEN RIJD OF NIET?
Ja. In sommige landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, moet het voertuig tijdens winterse wegcondities aangepast zijn aan
de omstandigheden. Als je betrokken raakt bij een ongeval en je hebt geen winterbanden, dan is de kans groot dat je
(deels) schuldig wordt bevonden. In het ergste geval krijg je een deel van je (letsel)schade niet vergoed, omdat je medeaansprakelijk bent vanwege het rijden op ongeschikte banden. Kijk voor het complete overzicht van de winterbandenplicht op de pagina’s 19 en 20 van deze special en op bandveilig.nl voor (nog) meer informatie.

COLOFON
ALLES OVER WINTERBANDEN EN WIELEN
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SPECIAL

INTERVIEW ALLARD KALFF
DE AUTOSPORT REPORTER OVER MAX,
ZIJN BANDEN EN JOUW BANDEN
OM TE

NAAR SKIGEBIED? BEWAREN
EUROPESE WETGEVING WINTERBANDEN & SNEEUWKETTINGEN

WINTERTIJD:

TIJD VOOR
WINTERBANDEN!
EN VERDER VACO-BANDENSPECIALIST VERTROUWD ADRES ZELF BANDEN CHECKEN? ZO DOE JE DAT
TIPS VAN DE ANWB WEGENWACHT VEILIG RIJDEN IN DE KOU MET EEN ELEKTRISCHE AUTO EN MEER

Oplage en verspreiding
De winterspecial is een uitgave van
VACO en heeft een oplage van 20.500
exemplaren. De special maakt deel uit van
het promotiepakket van de campagne
‘De Bandenwisselweken’, dat wordt
verspreid onder alle VACO-erkende bandenservicebedrijven in heel Nederland.
Daarnaast wordt de special meegezonden als bijlage bij VACO Nieuws, nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche.
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Over VACO
VACO is de bedrijfstakorganisatie voor
de banden- en wielenbranche. VACO
behartigt de belangen van ruim 720
banden- en wielenbedrijven uit de gehele
bedrijfskolom: banden- en wielenproducenten, handelaren, bandenservicebedrijven en bandeninzamelings-, bandenvernieuwings- en bandenverwerkingsbedrijven. Ongeveer 90 procent van alle
bedrijven in de branche is lid van VACO.
Kijk voor meer informatie op VACO.nl.
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