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Ik ga op vakantie  
en neem mee...

Vakantiecheck
Helemaal goed voorbereid op pad? Laat dan 
voor je vakantie je auto en/of caravan checken 
bij je Profile vestiging. Wij controleren de auto  
of caravan op diverse cruciale punten (o.a  
remmen, schokdempers en banden). Zo kun je  
met een gerust hartweg. Fijne vakantie gewenst!

Wist je dat?

  In Portugal je een geluidssignaal moet geven als je inhaalt en het verboden is een fietsendrager 
op de auto te hebben.

 
 In sommige landen zoals, Bulgarije en Hongarije, het toegestane alcohol promillage 0.0% is.

  In Italië stoplichten bij kruispunten vaak rood en groen tegelijkertijd aangeven, om duidelijk te maken dat  
het een gevaarlijk kruispunt is.

  In Duitsland en Spanje je altijd een groene kaart voor de caravan moet kunnen tonen. De verplichting geldt  
alleen voor caravans die een eigen kenteken hebben, of zwaarder zijn dan 750 kg.

Tips

  Controleer voor vertrek, onderweg en op je bestemming steeds de bandenspanning. De bandenspanning moet 
worden verhoogd als de auto zwaar wordt beladen. Zo verbruik je ook minder brandstof en heb je een betere 
wegligging. Vergeet ook je reservewiel niet te controleren!

 Controleer de vloeistoffen (olie, ruitensproeiervloeistof, koelvloeistof, remvloeistof).

 Controleer de trekhaakaansluiting.
 
  Laat je accu controleren: net als in de winter bij kou, kan je accu slecht tegen extreme temperaturen.  

Problemen met de accu is de meest voorkomende reden van pech tijdens de zomervakantie.

  In geval van autopech, volg de gebruikelijke procedure: 1 › Zorg dat je veilig tot stilstand komt. 2 › Rijd je auto  
(in geval van snelweg) naar de vluchtstrook, maak hierbij geen plotse stuurbewegingen en geef richting aan.  
3 › Zet de alarmlichten aan en stap voorzichtig uit. 4 › Trek je veiligheidsvest aan en plaats de gevarendriehoek  
30 meter achter de auto. Ga vervolgens achter de vangrail staan samen met de passagiers. 5 › Met een Profile 
Pechhulp verzekering vraag je hulp onderweg via +31 (0)570 - 783 550. Blijf nooit in de auto zitten.

  In sommige landen zijn milieuzones ingesteld (o.a. Duitsland, Spanje, Italie en Denemarken). Vaak moet je eerst  
aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat je het gebied in kan rijden. Bijvoorbeeld middels aanschaf van een 
vignet of een voortijdige aanmelding. Bekijk dit voor je reis!

 
 Bewaar je veiligheidsvesten in de auto. Zo kun je veilig de gevarendriehoek pakken!

Inpaktips

  Prop je auto niet te vol. Meestal gebruik je niet alles van wat je allemaal meeneemt. Zonde, want je verbruikt  
meer benzine, het kan tot gevaarlijke situaties leiden en zo houd je ruimte over voorleuke vakantieaankopen.

 Plaats zwaardere koffers en andere zware zaken onderop en zo dicht mogelijk bij de rugleuning van de achterbank.

 Leg geen (zware) spullen op de hoedenplank.

  Als je een dakkoffer nodig hebt, bepak deze dan zo licht mogelijk. Een dakkoffer heeft grote invloed op het 
weggedrag van de auto. Monteer hem in het midden van het dak. Aan de zijkant is vaak praktischer en  
aanlokkelijker, je kan er dan immers gemakkelijker bij, maar voor het weggedrag is in het midden veel veiliger. Profile. Beter. Sneller. Verrassend voordelig.

ALGEMEEN
Paspoort of identiteitskaart
Rijbewijs
Kentekenbewijs
Groene kaart (verzekering buitenland)
Europees schadeformulier
Kentekenbewijs van de caravan
Autosnelweg vignetten
Kopie paspoort / kenteken / groene 
kaart / rijbewijs

WELKE TOEBEHOREN?
Reservewiel
Fles motorolie
(Check het juiste type bij jouw Profile-vestiging)

Krik & moersleutel
Startkabel
Reservelampjes
Reserve aan koelvloeistof
Ruitensproeiervloeistof
Navigatiesysteem/wegenkaarten

VOOR UW VEILIGHEID
Gevarendriehoek
Veiligheidsvest (ook voor passagiers)
Verbandtrommel
Brandblusser

OOK HANDIG
Zaklamp
Deken / plaid
Voldoende drinkwater/eten
Spelletjes voor op de achterbank
Reservesleutel van de auto

Vakantie 
checklist


