
Ontspannen en zorgeloos op vakantie

De zomer komt er aan. Tijd voor vakantie en zorgeloos genieten.
Deze Reiswijzer staat boordevol tips om goed voorbereid met de auto op pad te gaan. 
In de pechhandleiding leest u nuttige adviezen van onze hulpverleners zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. In de landendossiers staan handige tips voor de populaire 
vakantielanden Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. 

Komt u onverhoopt toch stil te staan met uw auto? Wij helpen u zo snel mogelijk weer op weg. 

ANWB wenst u een prettige zomervakantie!

Reiswijzer  zomer 2017



Voor vertrek

Vloeistoffen 
Inspecteer voor vertrek het niveau 
van koelvloeistof, ruitenwisser
vloeistof en remvloeistof. Controleer 
dit alleen als de motor koud is! 

Reservewiel of reparatieset
Mocht uw auto (of aanhanger) niet 
zijn uitgerust met een standaard 
reservewiel, neem die dan samen 
met krik en wielboutsleutel mee. 
Geen extra band? Neem dan een 
reparatieset mee. In sommige  
landen is dit zelfs verplicht. 
Vergeet de handleiding niet!

Verlichting
Slechte verlichting brengt zowel 
voor u als uw medeweg 
gebruikers grote risico’s met zich 
mee. Controleer daarom alle lampen.  

Bandenspanning
Zorg ook voor de juiste banden
spanning. Als de auto zwaar 
wordt beladen, moet de banden
spanning worden verhoogd om 
brandstof te besparen en een 
goede wegligging te behouden.  
Controleer ook uw bandenprofiel. 
Autobanden slijten en verliezen 
daardoor profieldiepte. Dat leidt 
tot minder grip op de weg. 

Ruitenwissers
Wanneer uw ruitenwissers 
overdreven veel geluid maken 
of strepen trekken, wordt het tijd 
de wisserbladen te vervangen.

Motorolie
Tijdens uw vakantie wordt er door 
de motor vaak meer olie gebruikt 
dan u gewend bent. Het is wellicht 
handig om wat motorolie (1 liter) 
in voorraad mee te nemen. Check 
onderweg regelmatig het oliepeil 
en vul deze pas aan als het niveau 
tot een minimum is gedaald. Let 
hierbij op de hoeveelheid: een te 
hoog oliepeil kan net zo schadelijk 
zijn als een te laag oliepeil.

Is uw auto klaar 
voor vertrek?

Vakantie met uw elektrische auto

Lange afstanden, zware 
belading en vaak hoge 
temperaturen zorgen voor 
een andere belasting van uw
voertuig. Autopech is niet te 
voorkomen, maar de kans 
erop wordt een stuk kleiner 
wanneer u voor vertrek een 
aantal eenvoudige controles 
uitvoert. Enkele tips van 
onze Wegenwacht en 
technische experts:

Op vakantie gaan met een elektrische auto vraagt 
(voorlopig) nog een goede planning. Hoe kunt u zich 
goed voorbereiden?

•  Bekijk uw route van te voren en plan de 
overnachtingen niet te ver uit elkaar.

•  Zorg van te voren dat u de laadsystemen in 
het land van vakantie kent. Passen de snoeren, 
aansluitingen? In Frankrijk is dit heel anders dan 
in Engeland. Heeft u de juiste adapters, een goed 
verlengsnoer? 

•  Heeft u de juiste passen, waarmee u kunt laden? 
Er zijn (nog) veel verschillende systemen, bedrijfjes 
waar u eerst lid van moet worden, een pas moet 
aanvragen om daarmee vervolgens te kunnen 
laden. 

•  Plan realistisch. Op de snelweg heeft u veel 
wrijving en als u niet uitkijkt is de accu zo weer 
leeg. Rij liever niet met een aanhanger, caravan 
of dakkoffer. Daarnaast moet u nog wat reserve 
houden, voor het geval het laadstation niet werkt 
en u verder moet zoeken.



Op vakantie met huisdieren
Kunt u niet zonder uw huisdier op vakantie of op reis? Dat is 
natuurlijk geen probleem, u kunt een huisdier altijd meenemen. 
Op veel accommodaties zijn huisdieren toegestaan. Informeer 
van tevoren bij de eigenaar. 

In de meeste landen is geen specifieke wetgeving voor het 
vervoer van huisdieren in de auto. Maar de wet zegt wel dat 
‘lading’ (waartoe een huisdier wordt gerekend) goed moet worden 
vastgezet. Dat de bestuurder niet gehinderd mag worden en 
dat het vervoer niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder 
mag leiden. 

Zo moet u in Duitsland en Frankrijk een huisdier goed vastzetten 
in een speciale gordel of vervoeren in een reiskennel of in de 
laadruimte achter een rek. In veel landen, zoals België, Kroatië, 
Polen, Slowakije en Zwitserland, kan men een huisdier bovendien 
beter niet op de voorstoel vervoeren. Als men in Italië meer dan één 
hond in de auto vervoert, moeten de dieren in de laadruimte achter 
een rek zitten. Voor het los vervoeren van een huisdier kan een 
boete worden gegeven.

Tanken in het  
buitenland
•  Ken de buitenlandse 

benamingen voor uw brandstof
•  België heeft na Frankrijk ook 

de nieuwe brandstof E10 
ingevoerd ter vervanging van 
Euro95. Het verschil: Euro95 
bevat max. 5% ethanol,  
E10 max. 10%. In Frankrijk is 
Euro95 niet meer te verkrijgen, 
in Duitsland is het nog wel 
te vinden. In Oostenrijk is 
de voorgenomen invoering 
van E10 voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. 90% van de 
auto’s met benzinemotor kan 
probleemloos E10 tanken; voor 
de overige 10% wordt Euro98 
aanbevolen. Kijk hier of uw 
auto ook geschikt is: e10check.nl

•  Let op: LPG is in het buitenland 
beperkt verkrijgbaar. Vergeet 
ook uw juiste  
verloopstukken niet!

Internet en bellen in 
het buitenland
Met ingang van 15 juni 2017 
zijn extra roamingkosten echt 
verleden tijd. Dat betekent dat 
u met uw Nederlandse bundel 
kunt bellen en internetten in een 
ander EU land. En dat u dus geen 
extra kosten meer hebt bovenop 
uw abonnement.

Plannen van de 
vertrektijd

Topdrukte op de wegen
Kunt u maar beter vast vertrek
ken, of nog een dagje thuis 
blijven? De ANWB verkeersdrukte 
kalenders vertellen het precies! 
Ga naar: 
anwb.nl/verkeer/buitenland/
verkeersdruktekalenders-
zwarte-zaterdag.

           Via Twitter @ANWB 
Europa kunt u ook nog onder
weg worden geïnformeerd. Ook 
de bottlenecks worden in kaart 
gebracht.



Wat neemt u mee?
• Geldig paspoort of ID• Rijbewijs
• Creditcard
•  Instructieboek/handleiding  voertuig
• Onderhoudspapieren• Verzekeringsdocumenten• Voldoende eten en drinken• Medicijnen

• Oplader mobiele telefoon• Gevarendriehoek• Reflecterend veiligheidsvest• Verbanddoos
• Reservelampjes en zekeringen• Brandblusser
• Zaklamp
• Reservesleutel auto•  Reparatieset band (+ handleiding)• Reservewiel, krik en wielsleutel• Vignetten en reisdocumenten• Routekaarten• LPG verloopstukken om te tanken

Controle dekking
Controleer voorafgaand aan de reis de dekking van 
uw polis. In welk gebied heeft u recht op pechhulp?
Is repatriëring gedekt? En heeft u recht op 
vervangend vervoer? Zo ja, in welke categorie en 
voor hoe lang? Is uw aanhangwagen ook gedekt 
in ontkoppelde toestand? Vergeet uw eventuele 
medische kosten ook niet. Hoe is bijvoorbeeld 
de dekking voor bijzondere sporten en heeft u 
werelddekking?

Mobiele telefoon
Noteer de belangrijkste telefoonnummers en andere contactinformatie. Zo heeft u deze altijd bij de hand 
wanneer u onverwachts uw mobiele telefoon niet meer kunt gebruiken, bijvoorbeeld door diefstal of schade.

Reservesleutel
Neem altijd een reservesleutel van uw auto (en caravan) mee en bewaar deze op een andere plaats dan 
in de auto. Laat bij de sleutelmaker ook een extra sleutel maken zonder transponder (startbeveiliging of 
afstandsbediening). Met deze extra sleutel kunt u niet rijden, maar wel altijd in uw auto.

Voldoende water
Neem altijd voldoende water mee op reis! Zorg dat u niet oververhit of uitgedroogd raakt. Denk ook aan extra 
water voor huisdieren die mee op reis gaan.

Openingstijden (in Zuid Europa)
Denk aan de feestdagen en de zogenaamde ‘Ponte’ (aaneensluitende dagen om de feestdagen heen). 
Bijvoorbeeld als een feestdag op donderdag valt, dan betekent dat vaak dat de garage dicht is van donderdag 
tot maandag. Houd ook rekening met plaatselijke gewoontes als het gaat om openingstijden. Lange 
middagpauzes van bijvoorbeeld 12:00 tot 14:30u of later zijn eerder regel dan uitzondering.

Tips van onze  
hulpverleners
Heeft u hier al aan gedacht?



Verbanddoos Gevaren driehoek Veiligheidshesjes Reserve lampjes Brandblusser

bezit gebruik

België ● ● ● ●

Denemarken ●

Duitsland ● ● ● ●

Frankrijk ● ● ●

Griekenland ● ● ●

Hongarije ● ● ● ●

Italië ● ●

Kroatië ● ● ● ● ●

Luxemburg ● ● ●

Nederland ●

Noorwegen ● ● ●

Oostenrijk ● ● ● ●

Polen ● ● ● ●

Portugal ● ● ●

Slovenië ● ● ● ●

Slowakije ● ● ● ●

Spanje ● ●

Tsjechië ● ● ● ●

Turkije ● ● ●

Zweden ●

Zwitserland ●

Elk land zijn eigen regels
Elk land heeft zijn eigen verkeerswetgeving bestaande uit onder andere verkeers-
regels en voertuigeisen. De verkeersregels gelden voor iedereen. De voertuigeisen 
gelden alleen voor voertuigen die dat land geregistreerd zijn (op kenteken staan).  

In veel landen zijn een veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto verplicht. Dit geldt vaak ook 
voor een verbanddoos, reservelampjes en een brandblusser. Wanneer iets niet verplicht is voor een 
auto met Nederlands kenteken, dan staat dit met een * aangegeven. De ANWB adviseert Nederlandse 
bestuurders de lokale regels te volgen uit veiligheidsoverwegingen en om een eventuele discussie met 
de politie ter plaatse te voorkomen.

*

*

*

*

1

5

*
1

2

3

*
6

*
6

* 6

*

4

*
4

4

*
4

*4

*

7

*

* Geldt niet voor Nederlands gekentekende auto’s (let op: dus wel voor auto’s die je ter plekke huurt).

1.  Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger
2.  Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht als de auto een Spaans kenteken heeft
3.  Er zijn twee 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 april 2017 bij ons bekend was.

Let op:
Er zijn nog veel meer afwijkende verkeersregels en voertuigeisen. Kijk voor meer informatie op anwb.nl/vakantie/landeninformatie. 

De artikelen zijn verkrijgbaar in ANWB winkels of via anwb.nl/webwinkel.



Tip:
Gebruik de Kopie ID app van de overheid. Dit is een app waarbij u met uw smartphone gemakkelijk en veilig een kopie van je identiteitsbewijs kunt maken. U kunt het BSN nummer doorstrepen en er kan een watermerk overheen gezet worden met datum en doel van de kopie. Deze scan kan per mail direct naar de accommodatie worden gestuurd.

Tijdens de reis

Packing Pro 
Koffers inpakken – altijd een feest. 
Packing Pro verlicht het proces. 
Met dank aan voorgebakken 
paklijsten vergeet u nooit meer 
aftersun, telefoonlader of contact
lensvloeistof. Voor: iPhone & iPad. 
Prijs: € 2,99. Ook offline: ja.

Reizen in het buitenland 
Een app van de Europese 
Commissie met een overzicht van 
verkeersregels in het buitenland. 
Over snelheden op wegen in heel 
Europa, het dragen van helmen en 
andere veiligheidseisen. Handig 
voor wie met de auto door Europa 
trekt. Met twee leuke spelletjes 
over verkeersveiligheid. 

Voor: iPhone, iPad, Android en 
Windows Phone. 
Prijs: gratis. Ook offline: nee.

Localscope
Er zijn inmiddels vele apps die 
gebruik maken van location based 
search, ofwel het zoeken in de 
directe omgeving met gebruik van 
GPS. Localscope is waarschijnlijk 
de beste op dit gebied: vindt pijl
snel van alles in uw buurt; van 
pinautomaat tot parkeerplaats. 
En voor de aardigheid kunt u ook 
nog zoeken naar foto’s, filmpjes of 
tweets van je locatie. Voor: iPhone 
& iPad. Prijs: € 2,99. Ook offline: 
nee.

Hulp Op Zak 
Wat is ‘brandend maagzuur’ in 
het Spaans? Hulp Op Zak bevat 
een medisch woordenboek voor 
zes talen (ook Frans, Duits, Engels, 
Turks en Italiaans). Beschrijft ook 
enkele honderden veelvoorko
mende medische kwaaltjes. Voor: 
iPhone, iPad & Android. Prijs:
gratis. Ook offline: ja.

Nog meer handige apps op: 
anwb.nl/vakantie/reisvoorberei-
ding/de-beste-reisapps.

De beste reisapps

Afgifte paspoort of ID

U kunt zien of het gaat 
regenen, weten hoe laat 
de zon opgaat, uw snelheid 
bijhouden of een heus 
reisverslag maken. Ofwel: 
met apps kunt u (bijna) alles. 
En daarom is het des te 
leuker om uw smartphone 
of tablet mee op reis te 
nemen. We zochten de 
allerleukste apps voor u uit, 
zowel voor iOS en Android.

Iedereen is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is in het 
buitenland in tegenstelling tot Nederland geen geldig identiteitsbewijs. In de Nederlandse wet is vastgelegd 
in welke situaties het paspoort in Nederland moet worden afgeven, bijvoorbeeld aan de politie, werkgevers en 
zorginstellingen. Verblijf in een vakantieaccommodatie valt daar niet onder. In het buitenland kan dit anders 
zijn, u heeft te maken met de wetgeving van het land waar u aanwezig bent.
De ANWB heeft navraag gedaan bij haar zusterclubs in 
GrootBrittannië, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk, 
BosniëHerzegovina, Zweden en Tsjechië. In deze landen
is afgifte niet verplicht.

Handig
De IDcover is een hoesje dat de onnodige verspreiding van 
een aantal van uw persoonsgegevens beperkt. Concreet 
schermt de IDcover uw foto, persoonsnummer (BSN) en 
het nummer van uw identiteitsbewijs af. Op een paspoort 
wordt ook de strook met gegevens onder aan het paspoort 
afgeschermd. Als u toestemming geeft tot het kopiëren 
van uw identiteitsbewijs, dan loopt u met de IDcover een 
stuk minder risico op misbruik van persoonsgegevens.  
De IDcover is verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel.



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

Ongeval
•  Schakel altijd de politie in en laat 

een proces verbaal opstellen.
•  Maak foto’s van de verkeers

situatie en de schade.
•  Vul met de tegenpartij het 

Europees schadeformulier in.
• Bel met de Alarmcentrale.

Lekke band
•  Zoek altijd een veilige plek als u 

zelf het wiel gaat wisselen of de 
reparatieset gaat gebruiken.

•  Wanneer u hulp inroept, zal 
uw auto in de meeste gevallen 
worden weggesleept naar een 
garage of de dealer.

•  Bij ernstige bandenpech moeten 
in sommige gevallen twee 
banden worden vervangen van 
dezelfde as.

Verkeerde brandstof getankt
•  Bij het inschakelen van hulp zal 

uw auto in de meeste gevallen 
worden weggesleept naar een 
garage of de dealer.

•  Dit is niet altijd gedekt. Houd 
rekening met extra kosten als 
u wordt weggesleept na het 
tanken van verkeerde brandstof!

Reparatie
•  Voorafgaand aan de reparatie 

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

•  De reparatiekosten bij de 
garage dient u zelf te betalen. 
Afhankelijk van de garantie en 
de voorwaarden binnen uw 
verzekering kunt u deze kosten 
later met de originele bonnen 
declareren.

•  Haal de gerepareerde auto zelf 
op bij de garage.

Huurauto
Indien de auto niet direct kan 
worden gerepareerd, kan als 
dit binnen de dekking valt een 
huurauto worden ingezet. Zonder 
rijbewijs en IDkaart 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 u de huurauto mag 
gebruiken.

•  Bij bijzondere huurauto’s 
(bijvoorbeeld huurauto’s met 
trekhaak, MPVs en 7zitters 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 reserve
wiel, veiligheidsdriehoek(en)  
en vestjes.

•  Maak foto’s bij het ophalen en 
inleveren van de huurauto. Dit 
kan problemen achteraf voor
komen indien de huurautomaat
schappij u verantwoordelijk 
houdt voor schadeherstelkosten.

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

Handleiding Pechsituaties
Heeft u 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 vindt u in deze pechhandleiding. 

Pech in het buitenland
• Stap 1: Bel altijd direct met de Alarmcentrale van uw 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 u kunnen opnemen.



Tips van de hulpverleners van ANWB 
Steunpunt Lyon
•  De Zwarte Zaterdagen zijn op 29 juli, 5 augustus en 12 augustus. 
•  Files op de snelwegen worden elk kwartier gemeld op Radio Vinci,  

FM 107.7. Verkeersmeldingen via Twitter: @ANWBeuropa (#Frankrijk).
•  De Franse overheid bemant tijdens drukke vakantieweekeinden 

speciale Bison Futéposten langs de snelweg, waar onder meer 
verkeersinformatie en routeadviezen worden gegeven. Er is ook een 
gratis wegenkaart met alternatieve routes verkrijgbaar.

•  Een aantal wegenwachten opereren deze zomer in ZuidFrankrijk. 
Ze zitten voornamelijk in de Cote d’Azur en de Languedoc, maar ook 
de Auvergne, de Bourgogne en de Limousin zijn gecovered. 

•  Het is in Frankrijk sinds 26 januari 2016 voor iedere inzittende van  
een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van een kind 
onder de 18 jaar.

•  Binnen de stadsgrenzen van Parijs zijn geen kampeerterreinen.  
De twee terreinen het dichtst bij de Franse hoofdstad zijn te vinden 
in het Bois de Boulogne (westkant) en in ChampignysurMarne 
(zuidoost kant).

•  Kijk voor tankstations met de laagste prijzen in een bepaalde  
plaats op carbeo.com of op de website van de Franse overheid  
prix-carburants.economie.gouv.fr.

•  Voor de wielerfans! De 104e editie van de Tour de France 2017 begint 
op zaterdag 1 juli 2017 met een individuele tijdrit in Düsseldorf en 
finisht op zondag 23 juli in Parijs.

Bespaar tijd op de 
Franse tolwegen!
Voor iedereen die regelmatig naar 
Frankrijk reist: de Libert tolbadge. 
U rijdt zonder te wachten door de 
tolpoortjes op het gehele Franse 
snelwegennetwerk en betaalt 
elektronisch tol. Dat betekent: 
geen wachttijden, tolwegkaartjes 
en wisselgeld meer op tolwegen. 
Daarnaast kun je bij ongeveer 250 
parkeerterreinen/garages met de 
tolbadge betalen.

Kosten tolbadge Frankrijk:
•  Aanschaf badge: €9,50 ANWB

ledenprijs en  €11, niet leden. 
•  €2,50 abonnementskosten per 

maand (alleen in de maanden  
dat de badge wordt gebruikt).

•  De geldende toltarieven.

Rijdt u maar eenmalig naar 
Frankrijk dan is de tolbadge niet 
geschikt. U kunt dan beter betalen 
met contant geld of creditcard. 
Wilt u de exacte tolkosten van deur 
tot deur berekenen, kijk dan op de 
officiële website Autoroutes.fr.  
U kunt hier uw (thuis)adres invullen 
en het adres van bijvoorbeeld 
uw camping. U krijgt dan een 
adviesroute met bijbehorende  
tol en brandstofkosten. 

Verkrijgbaar in de ANWB winkels.  
De tolbadge is op dit moment niet 
verkrijgbaar via de webwinkel.  

Vignet Crit’Air
Sinds dit jaar heeft u voor Parijs en een aantal
andere steden een milieusticker nodig.  
Het Crit’Airvignet is alleen online te bestellen via  
de officiële website certificat-air.gouv.fr. 
Bestellen per post of via de ANWB is niet mogelijk.

Wettelijk verplichte procedure:
•  Vraag hulp via een praatpaal of via de app  

‘ SOS autoroute’, u wordt dan meteen  
gelokaliseerd. 

Werkt dit niet? Bel dan 112
•  Vervolgens wordt u weggesleept naar  

een garage.
•  Neem bij de garage contact op met  

de Alarmcentrale.

Pech op de péage in Frankrijk

Landendossier Frankrijk



Tips van de hulpverleners van ANWB 
Steunpunt München

Duitsland 
•  Tol in Duitsland: niet voor 2019. De verkiezingen 

in Duitsland en de Europese Unie kunnen uitein
delijke invoering nog in de weg staan. Zeker is 
dat de tol niet voor 2019 kan worden ingevoerd. 

•  Tijdens de drukke zomerweekeinden worden bij files motoren ingezet 
door de Duitse automobielclub ADAC, de zogenaamde Stauberater. De 
belangrijkste taak van de filevoorlichters is het bijstaan van automobi
listen die op weg naar hun vakantie in de file terecht komen. Uitgerust 
met een autotelefoon, gedetailleerde wegenkaarten en zelfs kinder
speelgoed en verfrissing helpen de ADACfilevoorlichters het rijden in 
vakantiefiles wat makkelijker te maken.

Zwitserland
•  In de zomerperiode is vertraging voor de 

Gotthardtunnel niet te vermijden. Zeker op 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend staat het 
stil vanwege vertrekkend verkeer. Op zondag is 
het de hele dag druk door terugkerend verkeer. 
Het verkeer wordt met verkeerslichten geregu
leerd om te voorkomen dat er files in de tun
nel ontstaan. Bij langdurige afsluiting van de 
Gotthardtunnel adviseren wij de A2: pasroute 
Göschenen – Airolo.

•  Zwitserse campings zijn volgens een nationaal systeem ingedeeld 
in vijf klassen. De indeling staan niet voor de kwaliteit, maar voor de 
beschikbare faciliteiten.

Oostenrijk
•  Bij Tirol denken velen eerst aan wintersport, met 

Innsbruck, Kitzbühel en het Zillertal als bekende 
namen. Maar ervaar het prachtige bergland
schap ook eens in de zomer vanaf een camping 
in Tirol. Ook dan ligt er op de hoogste toppen 
sneeuw. Er zijn wandelroutes voor zowel begin
ners als ervaren klimmers.

•  In de zomerperiode zijn de grootste verkeersknelpunten de A10 
Salzburg  Villach en de B179 (Fernpasstrasse).

Milieuzones in Duitsland
In Duitsland kunt te maken 
krijgen met “Umweltzones” 
(milieuzones). Deze gebieden 
zijn enkel toegankelijk met een 
“Umweltplakette” (Milieusticker). 
De sticker is onbeperkt geldig in 
combinatie met hetzelfde kenteken. 
De minimumeis is een gele sticker.
• Aanschaf kost €13,95  
•  In Nederland verkrijgbaar bij 

alle ANWB winkels en online via 
anwb.nl/webwinkel. 

•  In Duitsland is de Umweltplakette 
voorradig bij Tüv kantoren 
en tankstations met eigen 
werkplaats en ze hebben 
bevoegdheid een uitlaatgastest 
uit te voeren. 

Oostenrijk
Een vignet is voor toeristisch en 
zakelijk verkeer op de Oostenrijkse 
snelwegen verplicht om te hebben. 
De sticker dient op de ruit te zitten 
voor u de grens met Oostenrijk  
passeert.

Vanaf 1 december 2017 is het 
Oostenrijkse Autobahnvignet 
(het vignet voor 2018) ook 
digitaal verkrijgbaar. Dit digitale 
Autobahnvignet is dan via de 
website van de Oostenrijkse 
snelwegbeheerder Asfinag.et en 
via een app verkrijgbaar. U heeft 
dan geen sticker meer nodig. Het 
digitale vignet wordt dan samen 
met het kenteken geregistreerd. 
Prijs en geldigheid zijn hetzelfde  
als het 'ouderwetse' (sticker) vignet. 
Dit 'ouderwetse' vignet (de sticker 
voor op de voorruit) blijft ook 
gewoon bestaan.

Zwitserland
Een vignet is voor alle Zwitserse 
autosnelwegen (Nationalstrassen) 
verplicht, ook voor aanhangers en 
caravans. De sticker moet zichtbaar 
op de ruit zitten voor u de grens 
met Zwitserland passeert. Anders 
riskeert u hoge boetes. Zwitserland 
kent maar 1 vignet, deze is een heel 
kalenderjaar geldig.

Koop nu alvast uw vignet in de 
ANWB winkel of via anwb.nl/
webwinkel en voorkom onnodig 
wachten aan de grens! 

Landendossier Duitsland, Zwiterland en 
Oostenrijk



Viva España!

Steeds meer Nederlanders kiezen voor vakantie 

in Spanje, het land van tapas, sangria en castag-

netten. Van het bruisende Barcelona, de zonnige 

costa en het schitterende binnenland. 

Verkeersdrukte in Spanje 
•  Vanwege de feestdag in Catalonië op 23 juni is het erg druk in het 

weekend  van 2325 juni.
•  De zomervakantie voor de Spanjaarden loopt van eind juni tot half 

september. De vakanties zorgen voor topdrukte in het eerste weekend 
van juli. Ook is het erg druk in het laatste weekend van juli. 

•  Rond 15 augustus (Maria Tenhemelopneming/Asunción de Maria)  
moet u met veel verkeer op de wegen rekening houden. 

Tips van de hulpverleners van ANWB 
standpunt Barcelona 
•  In sommige Spaanse steden, zoals in Madrid, zijn milieuzones 

ingericht. Onder meer om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer 
ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden 
aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial 
(alleen toegankelijk voor vergunninghouders). Bij het boeken van een 
hotelkamer binnen een milieuzone is het aan te bevelen van tevoren 
contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een 
ontheffing is aangevraagd.

•  In Barcelona zijn plannen om oudere auto's uit de stad te weren.  
De overheid moet hierover nog een beslissing nemen.

•  Op Mallorca riskeer je een boete tussen de € 50 en € 200 wanneer 
je alleen gekleed in bikini of zwembroek in een openbare ruimte 
(supermarkt, bar, restaurant, terras) verblijft. Dit geldt niet voor stranden, 
boulevards en aangrenzende straten.

•  Spaanse campings zijn volgens een nationaal systeem ingedeeld in vier 
klassen: luxe, eersteklas, middenklasse en eenvoudig. Tot welke categorie 
de camping behoort, staat aangegeven bij de receptie. De sterren staan 
niet voor de kwaliteit, maar voor de beschikbare faciliteiten.

Tol in Spanje
Op de meeste snelwegen in Spanje 
wordt tol geheven. De tol is inge-
deeld in drie verschillende tarief-
klassen (afhankelijk van het type 
voertuig).

Tol betalen kan op diverse
manieren:
• Contant (in euro’s)
• Met creditcard
•  Via een Nederlandse bankpas, 

zonder het ingeven van de  
pincode 

•  Elektronisch (ETC) met een zoge
noemd On Board Unit (OBU), een 
kastje dat in de auto geplaatst 
wordt en uitgelezen wordt bij het 
passeren van de tolpoortjes. De 
kastjes zijn te krijgen bij banken. 
Meer informatie is te vinden op  
de website viat.es. 

Meer informatie over tarieven en 
tolwegen zie: autopistas.com/en.

Verkeersinformatie
Er wordt één keer per uur 
verkeersinformatie uitgezonden 
door RNE1 (88.2). Op RNE5 (90.3) 
ieder half uur verkeersbulletins, 
als daartoe aanleiding is. De 
bulletins worden ook in het 
Engels gegeven.

Landendossier Spanje


