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CHECK ZELF HET PROFIEL EN SLIJTAGE
Wist je dat bandenprofiel belangrijk is voor jouw veiligheid? 

Bij regen zorgt dat immers voor ‘grip’ in plaats van ‘glijden’. Check dus geregeld 

voordat je instapt hoeveel mm profiel er nog op zit. Is binnen- of buitenkant van 

de band verder afgesleten dan de rest? Laat dan een professional kijken naar 

de wieluitlijning om kosten te besparen.

HOUD HET SPANNEND: CHECK ELKE MAAND
Bandenspanning checken is misschien wel het meest onderschatte 

onderhoud van je auto. En dat kun je prima zelf. Zeg eens eerlijk, wanneer heb jij 

voor het laatst gecheckt? Langer dan een maand geleden? Grote kans dat de spanning 

niet meer klopt. Check dus elke maand en pomp erbij tot de voorgeschreven spanning. 

Het scheelt je in je portemonnee, zowel door het lagere brandstofverbruik als door 

de langere levensduur van je banden.
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WISSEL REGELMATIG VOOR / ACHTER
Slijten je banden voor sneller dan achter? Laat dan voor- en 

achterbanden omwisselen. Je banden gaan dan langer mee en je kunt later 

ineens 4 dezelfde banden wisselen, en dat scheelt je geld.
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LAAT ZE NIET UITDROGEN
Banden kunnen uitdrogen, zeker als ze al wat ouder zijn. Houdt ze in shape en spuit 

ze in met bandenspray. Die houdt ze soepel en dat verlengt de levensduur.
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TPMS? LAAT DAT MAAR OVER AAN EEN PRO
Electronische bandenspanningscontrole? Dan zie je op je dashboard of jouw bandenspanning ok is. 

Superhandig, maar ook kwetsbaar bij een bandenwissel. Dat kun je dus beter overlaten aan de professional.
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WANNEER IS DE VOLGENDE BEURT? COMBINEER ZOVEEL MOGELIJK
Ga je toch liever naar de garage voor je bandenwissel? Check dan wanneer je auto de volgende beurt 

of APK nodig heeft. Combineren van werkzaamheden scheelt je tijd en geld.

Een initiatief van 100% onderhouden gesteund door ANWB en BOVAG.
Kijk voor meer info op: www.100procentonderhouden.nl 

PAS OP VOOR ONVERWACHTE KOSTEN 
KIES VOOR 100% ONDERHOUDEN

TIPS VOOR JE 
BANDENWISSEL

NOOIT MEER RADEN, WISSEL BIJ 7 GRADEN
Hoe weet je wanneer je je banden het beste kunt wisselen? Denk aan de 7 graden-grens. 

Ligt de gemiddelde buitentemperatuur daarboven? Dan is het tijd om te wisselen.
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