Wintertips voor de auto
Accu
Accu’s hebben het zwaar in de winter. U zet bijvoorbeeld eerder de (ruit)verwarming
en verlichting aan waardoor de auto meer energie verbruikt dan in de zomer.
Daarnaast kan een minder goed functionerende accu vaak niet goed tegen lage
temperaturen. Een kapotte accu staat dan ook met stip op één in de lijst van
winterproblemen voor auto’s. Laat daarom vóórdat de winter begint uw accu testen en
vervang hem indien dit nodig is.
Ruitenwisservloeistof
We weten het allemaal maar denken er vaak niet verder over na: vloeistoffen
bevriezen wanneer het kwik onder het nulpunt duikt. Ook de ruitenwisservloeistof in de
auto! U kunt dit voorkomen door een aangepaste ruitenwisservloeistof voor de winter
te kopen. Hierin zit antivriesmiddel dat ervoor zorgt dat je ruitenwisservloeistof niet
bevriest tot -20 graden Celsius.
Deuren
Autodeuren kunnen vastvriezen. Om dit te voorkomen kunt u de deurrubbers insmeren
met vaseline, talkpoeder of siliconenspray. Het is even opletten met instappen maar
het voorkomt dat u onverwacht voor een gesloten deur staat.
Sloten
Een ander veelvoorkomend probleem in de winter zijn bevroren sloten. Behandel
daarom voordat het winterweer echt begint alle autosloten met een vocht verdrijvend
middel. Zo is de kans op bevriezing minimaal.
Handrem
Ook een handrem kan vastvriezen waardoor wegrijden niet meer lukt. Zet daarom uw
auto bij voorkeur in de versnelling in plaats van op de handrem. Wel even aan denken
wanneer u de auto start natuurlijk!
Winterbanden
Het is eigenlijk vanzelfsprekend maar toch doet niet iedereen het: wissel zomerbanden
om voor winterbanden wanneer de temperatuur lager dan 7 graden Celsius is. U rijdt
op winterbanden namelijk een stuk veiliger wanneer de temperaturen laag is en het
vaak nat is.
Noodpakket
Zorg ervoor dat u klaar bent voor noodgevallen. Controleer of er een veiligheidshesje
en gevarendriehoek in je auto aanwezig zijn. Leg daarnaast een simpel noodpakket
met een warmtedeken, zaklamp, telefoonlader en iets eetbaars in je auto. Niet alleen
heel nuttig in het geval van pech of schade maar ook heel handig wanneer u in de file
staat.
Autoverzekering
Het is misschien een open deur maar in de winter is de kans op schade groter en een
goede autoverzekering dus extra belangrijk. Ga daarom na of de autoverzekering van u
(nog) aan de wensen voldoet. Dan bent u na een schade ook weer snel op weg!

