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Voorbereiding
Controleer voorafgaand aan de reis de volgen-
de zaken.

Motorolie: Het olieverbruik kan bij lange ritten 
hoger zijn dan normaal. Controleer het oliepeil 
bij voorkeur met een koude motor en zorg dat de 
auto vlak staat.

Koelvloeistof: Neem een extra fles olie en koel-
vloeistof mee, zodat u kunt bijvullen.

Bandenspanning: De bandenspanning moet bij 
zware belasting ca. 10% hoger zijn dan normaal. 
Vergeet niet om de bandenspanning van het 
reservewiel te checken!

Kentekenbewijs: Je bent verplicht om je kenteken-
card bij je te hebben.

Groene kaart: Controleer of je in het bezit bent van 
een geldige groene kaart. Deze is bij aflevering van 
jouw auto bijgevoegd in de berijdersmap. De auto is 
alleen verzekerd in de landen die op de groene kaart 
vermeld staan. Als je langer dan acht weken met uw 
auto in het buitenland verblijft, bel naar ons centrale 
nummer +31 (0)30 850 1500 om te voorkomen dat 
de dekking van de verzekering niet voldoet.

Reisverzekering: Het blijkt dat bestuurders vaak 
geen reisverzekering hebben afgesloten, waardoor zij 
bepaalde kosten zelf moeten dragen.

De volgende zaken zijn van belang om mee te 
nemen / af te sluiten.

Bij Justlease vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid met jouw 
auto op vakantie gaat. Om die reden hebben wij deze vakantiespecial 
voor je samengesteld.



Bekeuringen: Als je een bekeuring krijgt in het buitenland 
en je wordt niet staande gehouden, dan kan deze in Ne-
derland door het Centraal Justitieel Incasso Bureau worden 
geïnd door het delen van kentekengegevens. Tip: heel veel 
bekeuringen komen tegenwoordig uit Frankrijk.

Verlichting: Overdag met licht aan rijden is in veel Europe-
se landen verplicht.

Vignet: Op Zwitserse en Oostenrijkse snelwegen is het 
verplicht om een ‘autobahnvignet’ te hebben. Het vignet is 
verkrijgbaar via de ANWB of bij de snelweggrensovergang. 
Ook in Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije 
en Tsjechië zijn vignetten verplicht. Deze zijn alleen in het 
land zelf verkrijgbaar.

Zicht: Als je contactlenzen draagt, houd er rekening mee 
dat in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
Zwitserland het bezit van een reservebril in de auto ver-
plicht is.

Kinderen: De Europese Richtlijn zegt dat kinderen klei-
ner dan 1,50 meter vervoerd moeten worden in een (EU-) 
goedgekeurd en passend kinderbeveiligingsmiddel.

Flitspalen: Onder andere in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk 
en Zwitserland is het niet toegestaan om navigatiesystemen 
met waarschuwing voor flitspalen te gebruiken. Boetes 
kunnen zeer hoog zijn.

Milieusticker: In Duitsland heeft  in grote steden een mili-
eusticker nodig. Deze is online aan te vragen en te koop in 
de ANWB-winkel.

Als u deze zomer met de auto naar het buitenland gaat is het goed om vooraf na te denken over de veiligheidseisen.
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Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder

Een alcoholtester moet altijd in het voertuig zijn
Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder

Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder

Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger
Veiligheidshesje alleen verplicht voor bestuurder
Reservelampjes verplicht

Gevarendriehoek Veiligheidshesje Verbanddoos Bijzonderheden

Wij wensen je een fijne en veilige vakantie!

Autopech op vakantie is vervelend. Daarom 
zorgt Justlease via Eurocross voor vervan gend 
vervoer als je in het buitenland pech krijgt. 
Langs de belangrijkste Europese vakantieroutes 
richten internationale transporteurs en bergings-
bedrijven samen met Eurocross depots in met 
Nederlandse huurauto’s. Als er geen geschikte 
auto voorradig is, wordt er lokaal een auto ge-
huurd of zo spoedig mogelijk vanuit Nederland 
naar je gebracht. Je kunt ervan op aan dat wij je 
zo snel mogelijk weer op weg helpen.

Bij pech kun je 24/7 bellen met ons

noodnummer: +31 (0)30 850 1500

Wij helpen je zo snel mogelijk weer op weg!

LET OP! Indien geen pechhulp buitenland is afgesloten 
worden de kosten achteraf in rekening gebracht.

Regelgeving

Pechhulp: 
in binnen- en buitenland

Veiligheid

Wetenswaardigheden voor als je met de auto het 
buitenland gaat verkennen:


