
 
 

Tips voor rijden in de winter 
 met een CanaDream RV

• Plan van tevoren de beste route naar uw bestemming, controleer daarbij de weg- en  
weeromstandigheden.

• Verwijder alle sneeuw en ijs volledig van ramen, zijspiegels, koplampen, achterklep en  
kentekenpla(a)t(en).

• Houd rekening met extra reistijd bij slecht weer, neem vaker pauzes en wissel van bestuurder 
als u een extra bestuurder heeft.

• Draag altijd uw veiligheidsgordel!

• Rijd voorzichtig, winterse wegomstandigeheden kunnen snel veranderen, dus wees alert.
• Test uw remmen regelmatig om een idee te krijgen van het remsysteem en hoe ze reageren 

op sneeuw en ijs. Wees voorzichtig met remdruk in winterse omstandigheden.

• Houd uw snelheid laag! De aangegeven snelheidslimiet is bedoeld voor ideale  
wegomstandigheden.

• Rijd niet te dicht achter een ander voertuig, en ook bumperkleven is niet veilig. We raden aan 
om ten minste 3 voertuiglengtes tussen uw voertuig en uw voorligger te laten als veilige  
remweg voor winterse omstandigheden.

• Blijf weg van sneeuwschuivers. Zij zullen je laten passeren als het veilig is om dat te doen.

• Gebruik geen cruise control op besneeuwde, beijzelde of natte wegen, houd de volledige 
controle over het voertuig.

• Laat uw koplampen aan gedurende het rijden – vertrouw niet op rijden met stadslicht.  
Dimlicht is effectiever dan groot licht bij mist of zware sneeuwval.

• Vermijd plotselinge bewegingen door te anticiperen op afslagen of veranderingen van  
rijstrook. Plotselinge richtingsveranderingen of hard remmen kunnen ervoor zorgen dat u de 
controle verliest.

• Gebruik uw richtingaanwijzers ruim van tevoren dat u bijvoorbeeld wilt afslaan, zodat u  
andere weggebruikers de tijd geeft om op uw acties te anticiperen en erop te reageren.  
Controleer uw achteruitkijkspiegels en zijspiegels, en controleer altijd over uw schouder  
voordat u van rijstrook wisselt.

• Denk eraan dat het wegdek van een brug glad kan zijn, zelfs als andere delen van de snelweg 
dat niet zijn, aangezien ze onderhevig zijn aan grotere temperatuurschommelingen.

• We raden u aan uw brandstoftank halfvol te houden. Het extra brandstofvolume kan helpen 

om het vocht in het brandstofsysteem te verminderen en voegt extra gewicht toe aan het  
voertuig, wat de tractie van de banden in besneeuwde of ijzige omstandigheden verbetert. 
Een bijgevulde gas- en propaantank is ook een aanwinst als u vastloopt.
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