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Lading en slepen van andere voertuigen
• Lading op het dak mag niet meer uitsteken dan 20 cm aan beide zijkanten.
• Bij het slepen van voertuigen mag de afstand tussen beide voertuigen niet meer dan 5m
zijn.
• De lading mag bij een personenauto niet meer uitsteken dan 1 m
• Als de lading aan de achterzijde van een aanhangwagen meer dan 1 m uitsteekt is een
markeringsbord verplicht.
• Een aanhangwagen met lading lichter dan 750 kg heeft een wit kentekenplaat met
hetzelfde kentekennummer als de auto.
• Een aanhangwagen met lading zwaarder dan 750 kg heeft een geel kentekenplaat met
een ander kentekennummer dan de auto, én een eigen kentekenbewijs.
• De maximale massa rijklaar gewicht van een personenauto is 3500 kg.

Alcoholgebruik
• Het maximale toegestane alcoholpromillage in het bloed is 0,2 promille. Dat staat gelijk
aan 88 microgram alcohol en dat zijn 1 à 2 biertjes.
• Een Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) krijg je bij een
alcoholpromillage tussen de 0,5 - 0,8 promille.
• Een alcoholslot kun je opgelegd krijgen vanaf 1 promille.
• Je kunt een rijverbod van maximaal 24 uur krijgen voor rijden met te veel alcohol op.
• 1 standaardglas alcoholhoudende drank blijft 1,5 uur in het lichaam.

Rijbewijs
• Een rijbewijs is 10 jaar geldig.
• Je wordt voor 5 jaar beschouwd als een beginnende bestuurder.
• Vanaf 16,5 jaar mag je rijles nemen.
• Vanaf 17 jaar mag je begeleid rijden met iemand naast je die langer dan 5 jaar zijn
rijbewijs heeft én ouder is dan 27 jaar.
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Plaats op de weg
• Je mag 5 m vóór en 5 m ná een zebrapad (voetgangeroversteekplaats) niet stilstaan of
parkeren.
• Je mag 5 m vóór en 5 m ná een bocht niet stilstaan of parkeren.
• Je mag 5 m vóór en 5 m ná een kruispunt niet stilstaan of parkeren.
• Je mag 12 m vóór en 12 m ná een bushokje/halte niet parkeren.

Stilstaan en parkeren
• In een parkeerhaven mag je 15 minuten parkeren.
• Na 2 uur rijden wordt een rustpauze van minimaal 15 minuten aangeraden

Gebruik van lichten
• Mistachterlicht mag aan bij zicht minder dan 50 m.
• Mislicht voorzijde mag aan bij zicht minder dan 200 m.
• Achteruitrijlichten zijn wit of geel.
• Dimlicht is de standaardverlichting, deze mag je te allen tijden te voeren.

Geven van tekens en borden
• 300 m voor het verlaten van de autosnelweg geef je richting aan.
• 150 m voor het verlaten van de autoweg geef je richting aan.
• Om de 100 m vind je een hectometerpaal.
• Ongeveer 30 m achter de auto plaats je in geval van pech een gevarendriehoek.
• Rode reflectoren vind je aan de rechterzijde van de weg.
• Witte reflectoren vind je aan de
linkerzijde van de weg.
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Nog geen online videocursus besteld?
Bestel nu via: www.theorietoppers.nl

Zitplaatsen en gordels
• Met rijbewijs B mag je een auto rijden met 8 andere zitplaatsen.
• Onder 1,35 m < verplicht kinderzitje.
• Boven 1,35 m > verplichte autogordel.

Autobanden
• De minimum profieldiepte van winterbanden is 4 mm.
• De minimum profieldiepte van een normale band is 1,6 mm.
• De minimum profieldiepte van een aanhangwagenband is 1,6 mm.
• De bandenspanning hoeft niet bij alle banden gelijk te zijn.
• Bij aquaplaning op de weg, gas loslaten.
• Bij aquaplaning op de weg met vierwielaandrijving, snelheid verhogen.

Milieu
• De airco in een auto verbruikt de meeste energie.
• Als je je versnelling hoog houdt dan bespaar je brandstof.
• Als je je toerenteller laag houdt dan bespaar je brandstof.
• Een toerental van 2500 is ideaal.

APK
• Een dieselauto moet je voor het eerst na 3 jaar APK laten keuren. Daarna elk jaar.
• Een benzineauto moet je voor het eerst na 4 jaar APK laten keuren, de keuring is daarna
2 keer na 2 jaar geldig. Daarna moet je de auto elk jaar laten keuren.
• Je mag maximaal 240 liter reservebrandstof vervoeren, verdeeld over maximaal 60 liter
per jerrycan.
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Slagen doen we samen! 🤙
Bestel nu via: www.theorietoppers.nl

Volgafstand en reactietijd
• De volgafstand bij normale weersomstandigheden is 2 seconden.
• De volgafstand in meters is de snelheid delen door twee plus 10 %. Bijv: de volgafstand
bij een snelheid van 100 km p/u = 100 : 2 = 50 + 10% = 55 m afstand bewaren.
• De reactietijd is gemiddeld 1 seconde.

Autosnelweg

max. 100 km p/u tussen 06:00 en 19:00 uur
max. 130 km p/u tussen 19:00 en 06:00 uur
min. 60 km p/u

Aanhangwagen

max. 90 km p/u

Autoweg

max. 100 km p/u
min. 50 km p/u

Aanhangwagen

max. 90 km p/u

Binnen de bebouwde kom

max. 50 km p/u

Buiten de bebouwde kom

max. 80 km p/u

Groene streep op de weg

max. 100 km p/u

2 strepen op het midden van de weg

max. 80 km p/u

Geen strepen op de weg

max. 80 km p/u (tenzij anders aangegeven)

Veilig. Vriendelijk. Verantwoordelijk.
Bestel nu via: www.theorietoppers.nl
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Gevaarherkenning
Remmen doe je bij
Dieren.
Kinderen.
Bal, ballon, vlieger.
Drempel vlak voor je.
Gevaarlijke situatie vlak voor je.
Wordt je zicht belemmerd voor een bocht.
Vrachtwagen als tegenligger.
Twijfelsituatie.

Gas loslaten doe je bij
Bocht in de verte en er komt niets aan.
Drempel in de verte.
Tegenligger in de verte.
Besneeuwde weg met een tegenligger.
Waarschuwingsbord.

Niets
Gebeurt er niets? Zie je niets? Dan doe je niets.
Rijd je 20 km p/u dan doe je 90% van de gevallen niets

Nog geen online videocursus besteld?
Bestel nu via: www.theorietoppers.nl
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