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Voorwoord

Autobedrijf De Baaij heeft een groot hart voor mensen. Wij zullen altijd goed
naar u luisteren en we zorgen ervoor dat we altijd de gunstigste oplossing
vinden. Klanten die meer dan tevreden de deur uit lopen, dat is waar wij
gelukkig van worden. Vanuit deze gedachte is dit E-book tot stand gekomen.
Met u meedenken, daar zijn wij namelijk goed in.
Wij hebben al onze kennis gebundeld en opgeschreven in een toegankelijk
E-book. Gaat er een lampje branden? Raadpleeg dan deze bron van kennis
en ga weer veilig de weg op. U kunt onderweg van alles tegenkomen dat
ervoor zorgt dat uw reis langer gaat duren. Door ons E-book bij de hand
te hebben zult u de meeste dingen zelf kunnen oplossen of ontdekken. Dat
scheelt tijd én moeite.
Uiteraard staat Autobedrijf De Baaij altijd voor u klaar als u vragen of
problemen met uw auto heeft. Wij zorgen altijd dat u weer met een glimlach
de weg op kunt. Daar doen wij het voor.
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AANSCHAF
Help: ik wil een nieuwe auto!
Herkent u dat probleem? U bent op zoek naar een auto, maar tussen al
die occasions is uw perfecte auto nét niet te vinden. In ieder geval niet in
de nabije omgeving. Hier helpen wij u graag mee. Autobedrijf De Baaij
gaat voor u op zoek naar uw droomauto. Via het formulier op onze website
kunt u uw wensen opgeven, zodat wij direct aan de slag kunnen. Een auto
zoekopdracht is mogelijk voor occasions vanaf € 5.000.
Op autobedrijfdebaaij.nl/auto-zoekopdracht/ kunt u ons formulier invullen
voor een zoekopdracht. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u
op. Uiteraard geheel vrijblijvend. Plaats nu uw auto zoekopdracht!
Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken op info@autobedrijfdebaaij.nl
of 024 – 3440424.
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APK
Wat is een APK?
De afkorting APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Deze keuring is een
technische controle die uitgevoerd wordt door een gediplomeerd keurmeester.
Een APK duurt ongeveer een half uur. De keurmeester kan een auto goedkeuren
of afkeuren. Een APK is een controle en geen onderhoudsbeurt. Veel garages
combineren daarom een APK met een onderhoudsbeurt. Bij Autobedrijf De
Baaij kost een APK € 39,95.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Help: mijn auto moet gekeurd worden!
Dankzij de APK is het een stuk veiliger geworden op de Europese wegen.
Ook het milieu profiteert ervan, want de keuring levert schone en veilige
auto’s op, ook als ze iets ouder zijn. Elk autobedrijf van Bosch Car Service
heeft zijn eigen keurmeester in dienst, zo ook Autobedrijf De Baaij. Deze
keurmeester ziet er streng op toe dat banden, remmen, verlichting en andere
vitale onderdelen geschikt zijn om de weg weer op te kunnen.
Zelden afkeuringen, vaak gratis
De APK bestaat in Nederland sinds 1985. De keuring is zo’n succes omdat
71% van alle keuringen in combinatie met een onderhoudsbeurt worden
uitgevoerd. Eventuele gebreken worden daardoor meteen hersteld, waardoor
er relatief weinig auto’s worden afgekeurd. Bovendien vindt de keuring in die
gevallen vaak gratis plaats.
Nieuwe regels
Onlangs zijn de regels voor een keuring aangepast. Er wordt nu onderscheid
gemaakt tussen benzine en diesel. Ook de datum van de eerste toelating
(dus wanneer de auto op het kenteken is gezet) is van invloed op het
keuringsinterval.
Bij Autobedrijf De Baaij kost een APK € 39,95.
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AIRBAGS
Wat is een airbag?
Een airbag is een luchtzak die ervoor zorgt dat de veiligheid van de inzittende
verhoogt. Als de vertragingssensor, die voorin de auto gemonteerd is, meet
dat de snelheid plotseling met meer dan 30 kilometer per uur vertraagt, dan
wordt de airbag geactiveerd. De airbag wordt dan door stikstofgas binnen
30 milliseconden opgeblazen. In moderne airbags zitten er vaak zowel
voorin als achterin airbags.
Het is af te raden om zelf aan de airbags te sleutelen. Als er een defect is,
dan gaat vanzelf het controlelampje branden. Ga, indien dat het geval is, zo
snel mogelijk bij Autobedrijf De Baaij langs voor een reparatie.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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AIRCONDITIONING
Wat is airconditioning?
De airconditioning, oftewel de airco, van een auto controleert de lucht en
koelt de binnenkant van de auto. De airco kan op het dashboard bediend
worden. Er bestaan zowel handmatige als automatische aircosystemen. Een
airconditioning werkt door middel van het samenpersen en laten verdampen
van het koelmiddel. Een bijwerking is dat vocht aan de lucht wordt onttrokken.
Het is aan te raden om de airco minimaal één keer per maand te gebruiken.
Als u problemen ondervindt aan uw airconditioning, laat Autobedrijf De Baaij
er dan naar kijken.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Airconditioning
Voor velen inmiddels geen luxe meer, maar een onmisbare voorziening.
Echter, airconditioning is niet onderhoudsvrij. Wilt u onaangename geurtjes
voorkomen? Houd dan uw airco in topconditie met onze Airco Service.
Onderhoud voorkomt defecten
Een airco verkoelt en zorgt dat de ramen niet beslaan. U houdt het hoofd
koel en heeft beter zicht rondom – wel zo veilig. Daarom is het zaak dat
uw airconditioning goed wordt onderhouden. Een airco die niet regelmatig
onderhouden wordt kan vieze geurtjes verspreiden en loopt een groter risico
defect te raken. Voorkomen is beter dan genezen, dus kom voor uw Airco
Service naar Autobedrijf De Baaij.
Maximale prestaties
Een airco verliest jaarlijks gemiddeld 10% koudemiddel. Dit middel zorgt niet
alleen voor koeling, maar ook voor smering van de airco. Door gebrek aan
smering tijdens de maximale prestaties die het systeem in de warme maanden
moet leveren, kan er ernstige schade ontstaan.
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We houden uw auto graag koel
Daarom nemen we graag uw airco mee in het reguliere onderhoud. Onze
werkplaatsen beschikken daarvoor over de nieuwste diagnoseapparatuur van
Bosch. Hiermee kunnen we elke fout in de elektronica opsporen. Zo helpen
we uw aircosysteem koel de zomer door.
Onze airco-onderhoudsbeurt bestaat uit het legen van het systeem, vacumeren,
een lek- en druktest, diagnose stellen, bijvullen met koudemiddel en tot slot de
afgifte van een nieuw certificaat.
Voor meer informatie, neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn airco goed werkt?
Wist u dat de conditie van uw airco na verloop van tijd afneemt? Of dat de
airco de oorzaak kan zijn van muffe geurtjes in uw auto? Aan deze twee
punten kunt u herkennen of uw auto toe is aan een onderhoudsbeurt. Een
goed werkende airco is zeker wenselijk. Niet alleen voor een lekker briesje
in de auto.
Een airco die naar behoren werkt is beter voor de gezondheid, omdat deze
minder bacteriën bevat en zorgt voor een goed klimaat in de auto. Dit zorgt
ook weer voor een betere concentratie en dus meer veiligheid op de weg.
Voordat het zover is kijken we eerst met u naar het in conditie houden van uw
auto. Dit kunt u op verschillende manieren doen.
• Te beginnen met het gebruiken van de airco door het hele jaar heen. Ja,
ook in de winter. Dit zorgt er namelijk voor dat de airco niet sneller leeg
raakt dan normaal.
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• Een andere handigheid voor het optimaliseren van de levensduur van uw
airco is het op tijd uitzetten van de airco. Wanneer u vijf minuten voor
aankomst de airco uitzet kan dit al een positieve werking hebben op
uw airco. Hierdoor blijft er geen vocht achter en krijgt u geen last van
schimmels welke nare luchtjes verspreiden.
• Zorg voor voldoende koudemiddel in uw systeem. Laat uw airco regelmatig
nakijken. Er is niets vervelender dan dat u met plotseling warm weer moet
constateren dat uw airco niet goed werkt.
• Laat tevens regelmatig de interieurfilters vervangen. Deze raken in de loop
van de tijd vervuild. Een schoon filter zuivert de binnenstromende lucht van
nare luchtjes en fijn stof.
• Wanneer u twijfels heeft over de conditie van de airco in uw auto kunt
u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor een airco check. Onze
monteurs kijken de airco voor u na en zorgen dat uw airco weer in
topconditie raakt. Klik hier om een afspraak te maken!
Prijzen airco check:
Een airco check en het volledig bijvullen/afvullen van de airco kost € 99,00
inclusief btw. Het professioneel laten reinigen van het aircosysteem kost €
39,95 inclusief btw. Zo bent u gegarandeerd van alle muffe geurtjes en vieze
luchtjes af. Een combinatie van het bovenstaande kost € 132,50 inclusief
btw. Uw airco is dan weer in topconditie en klaar om op zomervakantie te
gaan!
Voor meer informatie, neem contact op met info@autobedrijfdebaaij.nl of
024 – 3440424.
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BANDEN
Help: mijn auto trilt!
Heeft u weleens last van een trillend stuur? Bij hoge snelheden, maar ook al
bij lage snelheden? Dan raden wij u aan om banden te balanceren.
Bij het balanceren van banden wordt ervoor gezorgd dat er zonder trilling in
het stuur gereden kan worden. Dit is niet hetzelfde als wielen uitlijnen, waarbij
de stand van de wielen weer in juiste positie gebracht worden.
Nog even de voordelen van banden balanceren op een rijtje:
• Afname in brandstofverbruik.
• Vermindering van bandenslijtage.
• Meer veilige kilometers door het voorkomen van trillingen in het stuur.
Kosten € 15,- (inclusief btw) per wiel.

Help: ik heb een lekke band!
Als u aan het rijden bent als u een lekke band krijgt, zorg dat u op een veilige
plek tot stilstand komt. Doorrijden met een lekke band verkleint de kans op
reparatie van de band aanzienlijk.
• Zet de auto in de versnelling en op de handrem om te voorkomen dat de
auto kan gaan rollen tijdens het verwisselen. Zorg ook dat de auto op een
vlakke ondergrond staat.
• U kunt de wielmoeren enigszins losdraaien voordat u de auto opkrikt.
Op deze manier kunt u meer kracht zetten, waardoor u ze sneller los zult
krijgen.
• Haal het reservewiel uit uw auto voordat u de auto opkrikt.
• Zorg dat de wielmoeren al enigszins loszitten.
• Zoek het krikpunt dat bij het te vervangen wiel zit en plaats de krik.
• Een krikpunt zit onder de auto. Vaak zitten ze onder de deur en vlak naast
het wiel. Toch verschilt het per autofabrikant en autotype. Zorg dat u altijd
de gebruikershandleiding leest om zeker te weten waar de krikpunten op
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uw auto zitten. U kunt de krikpunten herkennen aan een driehoekje waar
het krikpunt mee wordt aangegeven.
Krik de auto op totdat het wiel compleet los is van de grond. Draai nu de
wielmoeren van de band en verwijder het wiel.
Zet nu het reservewiel op de auto. Draai de moeren eerst met de hand
aan. U zet ze pas kruislings vast als de auto weer volledig op de grond
staat.
Laat de auto zakken door de krik weer in te draaien. Haal de krik pas
onder de auto weg als de auto niet meer op de krik steunt.
Draai nu de wielmoeren kruislings aan.
Leg de lekke band, de krik en uw gereedschap weer in uw auto.

Een thuiskomer is een smal en klein reservewiel dat bedoeld is om meteen
mee naar huis of naar de garage te rijden. Rijd hier niet harder dan 80 km/u
mee.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Help: ik heb een klapband!
Als een autoband door middel van een defect ineens leegloopt dan spreekt
men van een klapband. De bestuurbaarheid van de auto veranderd dan
opeens, waardoor u enorm kan schrikken.
Klapbanden kunnen ernstige ongelukken veroorzaken. Een klapband kan
veroorzaakt worden door een verkeerde bandenspanning. Laat uw banden
daarom regelmatig controleren. Dit kan door middel van regulier onderhoud.
Laat Autobedrijf De Baaij uw banden controleren. Voor een afspraak kunt u
contact opnemen met ons via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

14

Bandenprofiel
Bij een bandenwissel bij Autobedrijf De Baaij controleren we altijd eerst
het profiel van de banden. Voor winterbanden houden wij een minimale
profieldiepte van 4,5 millimeter aan. Een winterband verliest namelijk zijn
unieke werking bij een profieldiepte lager dan 4 millimeter. Bovendien kan dit
bij een klein beetje regenval al voor aquaplaning zorgen.
Aquaplaning, of watergladheid in het Nederlands, is wanneer een dunne
waterfilm ontstaat tussen de band van een auto en het wegdek. Gevolg
hiervan is dat de auto tijdelijk onbestuurbaar wordt en dit kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
Meer informatie? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024-2440424.

Bandenspanning: zijn de banden hard genoeg?
De bandenspanning is van groot belang als u veilig en comfortabel de
weg op wilt. Uw banden presteren pas optimaal als er voldoende stabiliteit
en draagkracht is. Dit geldt overigens voor zowel zomerbanden als voor
winterbanden. Bovendien is het niet alleen veel veiliger, maar het verbruik van
uw auto is ook gunstiger bij harde banden.
De juiste bandenspanning voor uw auto is terug te vinden in het instructieboekje
van uw auto, op een sticker bij de deur (aan de binnenkant) of op het klepje
bij de tankdop.
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Winterbanden vs. Zomerbanden
Vanaf een temperatuur van 10 graden of lager bieden winterbanden meer grip
dan zomerbanden. Niet alleen in de sneeuw, maar ook op een nat wegdek.
En dat is in Nederland natuurlijk geen overbodige luxe. Maar waarom is
een winterband veiliger? Een winterband heeft een ander profiel en voert
hierdoor makkelijker water af dan een reguliere zomerband. Hierdoor heeft
u meer grip en een kortere remweg. Op een besneeuwde weg kan dit, met
een snelheid van 50 km/u, zomaar een kleine 50 meter schelen! Dit is nogal
een groot verschil toch?

Zijn winterbanden verplicht?
Nee, in Nederland is een winterband niet verplicht. Maar let op! In sommige
landen is dit namelijk wel het geval, zoals bijvoorbeeld in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië. In Italië, Frankrijk en Spanje kan het op
sommige plekken verplicht zijn. Dus gaat u op wintersport? Vergeet dan niet
om winterbanden onder de auto te zetten.

Bandenwissel
Een nat wegdek kan erg verraderlijk zijn voor bestuurders. Met name de
plekken die in de zomer totaal niet gevaarlijk zijn kunnen opeens voor
gevaarlijke situaties zorgen. Wat te denken van de witte strepen op de weg,
een putdeksel of bladeren van een boom. Maak een afspraak voor een
bandenwissel via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Wat is aquaplaning?
Aquaplaning betekent dat de wielen van uw auto niet dóór het regenwater
dat op de weg ligt rijdt, maar eroverheen. Hierdoor hebben de banden geen
grip meer op de weg waardoor u niet meer kunt sturen of remmen. Als u de
ononderbroken wielsporen van de auto voor u niet meer kunt onderscheiden,
dan is de kans op aquaplaning het grootste. Rem dan vooral niet, maar neem
rustig en geleidelijk gas terug.
Daarnaast is de kans op aquaplaning het grootste als uw banden weinig
profiel hebben. Laat daarom regelmatig het profiel van uw banden checken
en vervang uw banden tijdig om aquaplaning te voorkomen.
Wilt u het profiel van uw banden laten controleren? Maak dan een afspraak
met Autobedrijf De Baaij. U kunt ons bereiken via info@autobedrijfdebaaij.nl
of 024 – 3440424.
Bij Autobedrijf De Baaij kost een APK € 39,95.
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DASHBOARD
Help: mijn dashboardlampjes branden!
Zijn uw dashboardlampjes aan het branden? Hier kunt u opzoeken wat de
lampjes betekenen.
Brandstof: Dit lampje gaat aan als uw brandstof bijna op is.

Olie: Dit lampje geeft aan dat uw oliepeil te laag is.

Remmen: Dit lampje geeft aan dat uw handrem aangetrokken
is. Indien dit niet het geval is, dan kan het zijn dat uw
remvloeistofpeil te laag is.
Motor: Dit lampje geeft aan dat er een probleem met de
motor is. U kunt dan het peil van de motorolie en koelvloeistof
controleren. Knippert het lampje? Dan is er mogelijk een
ernstiger probleem.
Koeling: Dit lampje geeft aan dat er een probleem is met het
koelsysteem van uw auto.

Banden: Dit lampje geeft aan dat uw bandenspanning te laag
is.

Accu: Dit lampje brand altijd even als u uw auto start. Blijft het
lampje branden? Dan is er mogelijk iets mis met uw dynamo,
stroomkabels of aandrijfsnaar.
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Stuur: Dit lampje geeft aan dat er iets mis is met de
stuurbekrachtiging.

Airbag: Dit lampje geeft aan dat er een storing is met de
airbag.

Roetfilter: Dit lampje geeft aan dat er mogelijk een defect of
verstopping in uw uitlaat zit.

Vorst: Dit lampje brand als de buitentemperatuur onder de vier of
vijf graden komt.

Voorgloeien: Dit lampje gaat bij veel dieselauto’s branden als u
de auto op contact zet.

Gordel: Dit lampje geeft aan dat de bestuurder of een van de
inzittende geen gordel draagt.

Openstaand portier: Dit lampje geeft aan dat een portier, de
achterklep of de motorkap openstaat.

Groot licht: Dit lampje geeft aan dat het groot licht van uw auto
aanstaat.
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Dimlicht: Dit lampje geeft aan dat het dimlicht van uw auto
aanstaat.

Mistlicht: Dit lampje geeft aan dat het mistlicht van uw auto
aanstaat.

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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LAMPEN
Zorg dat uw koplampen goed werken
Laat uw koplampen controleren bij een specialist. Heeft u last van een
doffe koplamp? U kunt uw koplampen dan laten polijsten zodat uw zicht en
zichtbaarheid aanzienlijk vergroten. Bij Autobedrijf De Baaij kost dit slechts €
55,- per koplamp.

Zet altijd uw koplampen aan
Ook bij laagstaande zon kan het aanzetten van uw koplampen uw
zichtbaarheid aanzienlijk vergroten. Door de schittering bent u voor
tegenliggers vaak lastig te zien. Uw koplampen zorgen voor een verhoogde
zichtbaarheid.

Koplampen
Iedere auto heeft aan de voorkant twee koplampen. Deze dienen twee
doelen:
1. De bestuurder heeft goed zicht op de weg en kan zien waar hij of zij
naartoe rijdt.
2. De auto kan door de andere verkeerdeelnemers gezien worden.
Als uw koplampen niet goed afgesteld staan kunnen uw medeweggebruikers
verblind worden. De lichtbundel die uit uw lamp komt moet 1 centimeter per
meter dalen om deze verblinding te voorkomen.
Vaak moet er bij een defect aan een koplamp de gehele eenheid vervangen
worden omdat deze lamp in zijn geheel een eigen adres heeft op het CANbus-systeem. Als er vreemde onderdelen in de lamp zouden komen kan het
zijn dat de lamp in zijn geheel niet meer werkt.
Autobedrijf De Baaij kan uw koplampen controleren. Voor een afspraak neem
contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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MOTOR
Help: mijn auto start niet!
Pech? Autobedrijf De Baaij helpt u weer op weg.
Er is niets vervelender dan met pech langs de weg staan. Hier wilt u natuurlijk
zo snel mogelijk van af zijn. Met de Pechhulp van Bosch wordt bij pech alles
goed en snel voor u geregeld. Pechhulp kunt u afsluiten bij het periodieke
onderhoud van uw auto of bij de aankoop van een occasion. Omdat wij bij
het onderhoud van uw auto garant staan voor de kwaliteit van ons werk, blijft
uw auto in optimale conditie. De kans op pech is hierdoor zeer klein. Voor
onze Pechhulp betaalt u daarom ook het scherpste tarief.
Voordelen:
• Pechhulp in Nederland, inclusief woonplaatsdekking.
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
• Indien mogelijk ter plekke reparatie van uw auto.
• Repatriëring van uw auto, inzittenden en bagage naar Nederland als
reparatie niet mogelijk is.
• Vervangend vervoer staat desgewenst voor u klaar.
• Vergoeding van verblijfskosten is, indien nodig, inbegrepen.
Prijs (inclusief assurantiebelasting en btw) vanaf € 31,50.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

22

Hoe start mijn motor?
Uw motor slaat aan op het moment waarop de lopende motor de aandrijving
van de krukas overneemt van de startmotor.
Als uw motor niet wil starten, dan kan het zijn dat er een elektrisch defect is
of dat uw startmotor niet goed functioneert. Indien uw motor wel start maar
niet aanslaat, dan kan het zijn dat er een probleem is met de ontsteking of de
brandstoftoevoer van uw motor.
Autobedrijf De Baaij kan uw motor controleren. Voor een afspraak neem
contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Help: mijn motor slaat af!
De motor slaat normaal gesproken pas af als de bestuurder de contactsleutel
in de stand OFF draait. Toch kan het voorkomen dat uw motor afslaat tijdens
het rijden en niet meer kan worden gestart.
Mogelijke oorzaken:
• Een lege brandstoftank.
• Een defecte brandstoftankontluchting.
• Een defect aan de elektrische installatie.
• Benzine in plaats van dieselbrandstof of andersom getankt.
Autobedrijf De Baaij kan uw auto controleren. Voor een afspraak neem contact
met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Help: mijn motor is oververhit!
De motor kan door een defect of door overbelasting oververhit raken.
Oververhitting zorgt als het te lang duurt voor dure motorschades. De
bestuurder wordt gewaarschuwd door de koelvloeistoftemperatuurmeter.
Breng in dat geval de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand. Zet de motor af
en laat hem afkoelen. Blijf zolang van de overdrukdop op de radiateur af!
Overigens behoort een gezonde motor door overbelasting alléén eigenlijk
niet oververhit te kunnen raken.
Neem bij twijfel contact met ons op: info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 –
3440424.

Help: mijn motor stottert!
Als uw motor hapert of onregelmatig loopt is dit erg vervelend en kan de
motor afslaan. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor een stotterende
motor, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Defecten in het ontstekingssysteem.
Defecten in het motormanagement.
Defecten in de bedrading.
Defecte verstuivers.
Een defect aan het brandstoftoevoersysteem.
Dampbelvorming in de brandstoftoevoerleiding.
Te weinig motorolie.
Een kokende motor.

Laat uw motor nakijken door Autobedrijf De Baaij. Voor een afspraak mail
naar info@autobedrijfdebaaij.nl of bel 024 – 3440424.
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Help: mijn motor is verzopen!
Een motor is verzopen als er te veel brandstof in de verbrandingsruimte van
een motor zit. Deze brandstof kan dan niet meer ontbranden.
Een verzopen motor kan niet starten. Om vast te stellen of uw motor verzopen
is kunt u tijdens de startpoging aan de uitlaat ruiken. Als deze naar brandstof
ruikt, dan is uw motor verzopen.
Laat een verzopen motor tien minuten rusten. Start dan de auto opnieuw met
een geheel ingetrapt gaspedaal. Houd uw gaspedaal de hele tijd compleet
ingedrukt. Op deze manier komt er meer lucht in de verbrandingsruimten
dan normaal waardoor de overtollige brandstof verdampt. Daarna kunt u de
motor weer starten.
Laat uw motor nakijken door Autobedrijf De Baaij. Voor een afspraak mail
naar info@autobedrijfdebaaij.nl of bel 024 – 3440424.

Automaat spoelen
Wist u dat de olie in uw automatische versnellingsbak regelmatig vervangen
dient te worden? Het spoelen van uw versnellingsbak kan een hoop problemen
voorkomen. Denk hierbij aan het overmatig slippen bij het veranderen van
een versnelling, verhoogd brandstofgebruik en een mindere werking van de
kick-down.
De olie uit het gehele systeem zal vervangen worden. Het probleem kan zelfs
al bij zeer jonge auto’s voorkomen.
Kosten automaat spoelen:
• De kosten voor het spoelen van de automaat verschillen per auto. De
vanaf prijs is ongeveer € 290,-
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Storingsdiagnose
Moderne auto’s hebben een geheugen dat storingen of defecten automatisch
registreert, maar registratie is nog geen oplossing. Bij Autobedrijf De Baaij
beschikken we over de kennis en apparatuur om een juiste diagnose te stellen,
om u vervolgens weer op weg te helpen.
Professionele diagnose
Een foutcode in het geheugen vertelt zelden het hele verhaal van een storing.
De ene storing kan de andere veroorzaken, zodat een garage mogelijk niet
het onderliggende defect detecteert. Bij Autobedrijf De Baaij weten we hoe
we foutcodes moeten interpreteren en vervolgens verder moeten zoeken.
Altijd de voordeligste reparatie
We streven er altijd naar om u niet nog twee keer te laten terugkomen
voor eenzelfde foutmelding. In één keer doordringen tot de kern van het
probleem is altijd voordeliger dan meteen maar onderdelen vervangen.
Uiteraard overleggen we altijd met u wat we hebben gevonden en wat de
mogelijkheden zijn voor reparatie. We proberen daarbij steeds naar de voor
u voordeligste oplossing te zoeken.
Maak een afspraak bij Autobedrijf De Baaij via info@autobedrijfdebaaij.nl
of 024 – 3440424.
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PECH
Help: ik heb pech!
Pech? Autobedrijf De Baaij helpt u weer op weg.
Er is niets vervelender dan met pech langs de weg staan. Hier wilt u natuurlijk
zo snel mogelijk van af zijn. Met de Pechhulp van Bosch wordt bij pech alles
goed en snel voor u geregeld. Pechhulp kunt u afsluiten bij het periodieke
onderhoud van uw auto of bij de aankoop van een occasion. Omdat wij bij
het onderhoud van uw auto garant staan voor de kwaliteit van ons werk, blijft
uw auto in optimale conditie. De kans op pech is hierdoor zeer klein. Voor
onze Pechhulp betaalt u daarom ook het scherpste tarief.
Voordelen:
• Pechhulp in Nederland, inclusief woonplaatsdekking.
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
• Indien mogelijk ter plekke reparatie van uw auto.
• Repatriëring van uw auto, inzittenden en bagage naar Nederland als
reparatie niet mogelijk is.
• Vervangend vervoer staat desgewenst voor u klaar.
• Vergoeding van verblijfskosten is, indien nodig, inbegrepen.
Prijs (inclusief assurantiebelasting en btw) vanaf € 31,50.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Help: mijn accu is leeg!
De accu is de opslagplaats van de elektrische energie van uw auto. Het
bestaat uit een kunststoffen bak met loden platen die ondergedompeld zijn
in accuvloeistof. De energie wordt opgewekt door de dynamo die door de
motor wordt aangedreven.
Een accu kan leeg raken waardoor u de auto niet kunt starten. Na drie à vier
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jaar is het goed om de accu preventief te vervangen. U kunt uw lege accu
door het gebruik van startkabels weer opladen:
• Gebruik het liefste startkabels met een dikke en koperen kern.
• Gebruik eerst de rode kabel. Zet deze op de pluspool van de helpende
auto en daarna op de pluspool van de auto met de lege accu.
• Zet daarna de zwarte kabel eerst op het motorblok van de helpende auto
en daarna op het motorblok van de auto met de lege accu.
• Start de auto van de helpende auto en laat deze minstens vijf minuten
lopen met een verhoogd toerental. Dit kan u doen door de auto in z’n vrij
te zetten en het gaspedaal in te drukken.
• Start de auto met de lege accu en laat de helpende auto minimaal vijf
minuten draaien zodat de accu oplaadt.
• Zet bij de beide auto’s de blower en de achterruitverwarming aan
voordat de startkabels verwijderd worden. Op deze manier voorkomt u
beschadiging aan de elektronica in uw auto.
• Haal de kabels van de auto’s in precies de omgekeerde volgorde van het
aansluiten.
• Na het starten moet u minimaal een half uur rijden, zodat de dynamo de
accu verder kan opladen. Zet dan de achterruitverwarming en blower
weer uit.
Vragen? Neem dan contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of
024 – 3440424.

Help: mijn elektriciteit is uitgevallen!
Als uw elektriciteit uitvalt, dan kunt u ook niet rijden. Gelukkig werkt uw
airbagsysteem wel bij een botsing, ook als uw elektriciteit geheel is uitgevallen.
U kunt uw auto altijd door Autobedrijf De Baaij laten controleren, zodat u
altijd veilig de weg op kan. Maak een afspraak via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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REMMEN
Help: mijn auto piept!
Als uw remmen piepen, of als uw v-snaar gekke geluiden maakt, dan is het
goed om uw remmen na te laten kijken.
Naast rijden is remmen namelijk het belangrijkste dat een auto moet kunnen.
Voor uw veiligheid en die van uw medeweggebruikers. Laat daarom
regelmatig uw remmen en remvloeistof controleren. Gelukkig is Autobedrijf
De Baaij een specialist in remmen, ook omdat Bosch een van de belangrijkste
leveranciers van remsystemen is.
Bosch en uw remmen
Bij Bosch is de ontwikkeling van remsystemen altijd een speerpunt geweest.
Bosch biedt autofabrikanten een compleet remmenprogramma: van losse
componenten tot complete remsystemen, bestaande uit mechanische-,
hydraulische- en elektronische deelsystemen. Daardoor kan Bosch alle
onderdelen van een remsysteem perfect op elkaar afstemmen.
Alle kennis in huis
U kunt ervan uitgaan dat de remmen van uw auto voor een groot gedeelte
uit Bosch-onderdelen bestaan. De kennis over deze remsystemen geeft Bosch
rechtstreeks door aan Autobedrijf De Baaij. Dichter bij de bron kunt u dus niet
zitten. Is uw auto toe aan nieuwe remblokken, -klauwen of -schijven? Met de
onderdelen van Bosch kunt u weer veilig op weg. Bij elke onderhoudsbeurt
controleren wij vanzelfsprekend ook de remvloeistof.
Laat uw remmen controleren bij Autobedrijf De Baaij. Maak een afspraak via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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De handrem
Een handrem is een rem die onafhankelijk van de gewone rem werkt. In
sommige auto’s is het geen hendel maar een soort pedaal dat met de voet
bediend wordt. Een handrem kan een auto op een helling tot 16% stil laten
staan, ook als de bestuurder niet aanwezig is. Als u vergeet uw handrem er
(goed) af te halen, dan slijten uw remmen sneller. U wordt dan snel op de
hoogste gesteld door een penetrante brandlucht.
Laat uw handrem controleren bij Autobedrijf De Baaij. Maak een afspraak via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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RUITEN
Help: mijn ruit is beschadigd!
Rijdt u al een tijdje rond met een sterretje in de ruit? Of is die ster inmiddels al
een barst geworden? Dit klinkt erg herkenbaar. Gelukkig kunt voor ruitschade
ook bij Autobedrijf De Baaij terecht.
Het proces voor het herstellen van ruitschade is erg eenvoudig. Bij Autobedrijf
De Baaij vindt een eerste indicatie plaats, waarna wij vervolgens contact
opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Akkoord? Dan gaan wij voor u
aan de slag.
Wij zorgen dat alles geregeld wordt, zodat u met een gerust hart uw auto
achter kunt laten.
Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Help: mijn ruitenwisser doet het niet!
Iedere auto is verplicht om minimaal één ruitenwisser op de voorruit te hebben.
Sommige auto’s hebben ook een ruitenwisser op de achterruit.
Als uw ruitenwisserbladen versleten zijn, laat deze dan vervangen. U kunt
slijtage voorkomen door te zorgen dat uw ruitenwisserbladen altijd schoon
zijn. Daarnaast is het af te raden om de ruitenwissers op een droge ruit te
gebruiken of ze te gebruiken als er ijs op uw ruit zit.
Indien uw ruitenwisser aan uw ruit is vastgevroren, week dan eerst de
ruitenwisser los door de ruitverwarming aan te zetten. Trek niet aan de
ruitenwisser en zet vooral de ruitenwisser niet aan. Dit kan namelijk veel
schade veroorzaken. Om een vastgevroren ruitenwisser te voorkomen kunt u
een stuk karton tussen uw ruitenwisser en voorruit leggen.
Laat uw ruitenwissers controleren door Autobedrijf De Baaij. Neem contact
met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Help: mijn ruitensproeier doet het niet!
Als uw ruitensproeierspomp defect is, dan moet u deze laten vervangen. Zorg
er in ieder geval voor dat u hier niet te lang mee wacht. Op een gegeven
moment wordt uw ruit te vuil, waardoor u niet meer veilig de weg op kunt.
Tijdens de winter kan het zijn dat het water dat uit de ruitensproeier komt
bevriest. Warm dan de voorruit op met behulp van het verwarmingssysteem.
Zorg dat uw ruitensproeierreservoir gevuld wordt met ruitenwisservloeistof met
antivries.
Twijfelt u? Neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

32

SCHADE
Help: ik heb schade!
Schade aan de auto, iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Groot of
klein, schade aan uw auto is natuurlijk erg vervelend. Helemaal als u er zelf
niets aan kunt doen. Omdat wij onze klanten graag optimaal willen bedienen
bent u ook voor schadeherstel bij ons aan het juiste adres. Zo kunt u alles
gewoon bij uw eigen garage regelen. Wel zo prettig.
Het proces voor schadeherstel is eenvoudig en transparant. Bij Autobedrijf
De Baaij maken we een eerste prijsindicatie, waarbij we vervolgens de auto
naar onze schadeherstel werkplaats brengen. Hier zal een gedetailleerde
prijsindicatie gemaakt worden. Alvorens we een handeling verrichten zullen
we altijd eerst even telefonisch contact met u opnemen. Dit zorgt ervoor dat
we beiden niet voor verrassingen komen te staan. In de tussentijd ontvangt u
van ons vervangend vervoer, zodat u niet zonder vervoer komt te zitten.
Komt er een expert van de verzekering aan te pas? Dan zullen wij hem of
haar bij Autobedrijf De Baaij ontvangen.
Meer weten? Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of
024 – 3440424.

Wie moet ik bellen bij schade?
Als u schade krijgt aan uw auto, kom dan eerst tot rust. Daarna is het goed
om te kijken of uzelf en uw inzittende letsel hebben. Is dat het geval? Bel dan
meteen 112. Als u betrokken bent bij een aanrijding, zorg dan dat u kijkt of
de inzittende van het andere voertuig ook in orde zijn. Aangezien niemand
met opzet bij een auto-ongeluk betrokken raakt, zijn de anderen uiteraard net
zo geschrokken als jij.
Als iedereen bedaard is, zorg dan dat u samen naar een veilige plek gaat,
zoals een parkeerplaats, om de schadeformulieren in te vullen.
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Hoe moet ik een schadeformulier invullen?
Schadeformulieren behoren ingevuld te worden bij aanrijdingen met personen,
dieren of objecten.
Als u een schadeformulier in moet vullen, zorg dat u (als dat mogelijk is) op
een veilige plek staat met uw voertuigen. Kijk dan eerst rustig naar de situatie
en uw auto’s voordat u het formulier invult.
Noteer alle gegevens van de betrokkenen en eventuele getuigen. De
tegenpartij is wettelijk verplicht zijn of haar gegevens aan u door te geven in
geval van schade.
Met een schadeformulier claim je officieel wat er volgens jou gebeurd is. Ook
geef je aan wie er volgens jou aansprakelijk is. Zet nooit een handtekening
onder het schadeformulier als u het niet eens bent met het verhaal dat de
tegenpartij opschrijft. Is dat het geval? Vul dan zelf een eigen schadeformulier
in.
Zorg dat u het formulier juist invult. Kruis nooit iets aan en vul nooit iets in dat
niet helemaal klopt.
U vult ter plekke alleen de voorkant van het formulier in. De achterkant kunt u
thuis invullen.
Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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VAKANTIE
Help: ik ga met de auto op zomervakantie!
Yes! De fijnste maanden van het jaar zijn weer aangebroken. Warme
zonnestralen, volle terrassen, lekker hangen in het park en (verre) vakanties.
U bent er waarschijnlijk helemaal klaar voor, net als wij. Maar, is uw auto er
ook klaar voor? Wij willen niets liever dan dat onze klanten veilig op vakantie
gaan. Het is daarom belangrijk om vóór de vakantie even stil te staan bij de
staat van uw auto.
Van de 10 miljoen Nederlanders die jaarlijks op zomervakantie gaan, gaat
maar liefst 50% met de auto. De meest voorkomende ‘pech onderweg gevallen’
hierbij zijn: de banden, elektronische storingen, accu, defect aan remmen en
koelingsproblemen. Om deze problemen op vakantie te voorkomen bieden
wij nu een zomercheck aan bij Autobedrijf De Baaij. De zomercontrole kost
slechts € 29,95 en uw auto wordt gecontroleerd op meer dan 30 punten!
Bekijk de controlepunten hieronder.
Zomercheck controlepunten:
In de auto
In dit onderdeel worden allerlei zaken in de auto zelf gecontroleerd. Denk
hierbij aan het instrumentenpaneel, de kachel ventilator (verwarming), de
claxon en de speling van de stuurinrichting (stuurwiel). Ook wordt de werking
van de airco hierbij gecontroleerd.
Om de auto
In ‘om de auto’ worden alle zaken rondom de auto gecontroleerd. Verlichting
voor en achter, reflectoren, ruitensproeiers, ruitenwissers en de ruiten zelf.
Onder de motorkap
Onder de motorkap, een plek waar velen liever geen kijkje nemen. Vaak is
het geen goed teken als de kap open staat, maar in dit geval wel. De auto
wordt gecontroleerd op meerdere punten, denk aan: niveau van rem- en
koelvloeistof, accu-controle, v-riemen, radiator en koelslangen.
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Auto halfhoog
In auto halfhoog, u kunt het al raden, wordt de auto halfhoog gezet en
gecontroleerd op de volgende aspecten: bandenspanning, bandprofiel van
alle banden, de voorveren en de remmen.
Onder de auto
In ‘onder de auto’ ligt de focus op het uitlaatsysteem van uw auto.
Voor meer informatie neem contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Check de vloeistoffen van uw auto
Voor een mens is het belangrijk om elke dag genoeg te drinken. Auto’s
hebben ook voldoende vloeistof nodig. Alleen ligt dit bij een auto net wat
ingewikkelder. Een auto gebruikt verschillende vloeistoffen. De koel-, rem- en
ruitenvloeistof zijn bij de meeste mensen wel bekend. Ook bij de olie voor in
de auto gaat er vaak wel een lampje branden. Een wat onbekendere vloeistof
is die voor de stuurbekrachtiging. Al deze vloeistoffen moeten voldoende
aanwezig zijn, zodat uw auto in goede conditie blijft.
Een vloeistofcheck is bij Autobedrijf De Baaij helemaal gratis. Let wel: dit
gaat alleen om de controle. Moeten we iets bijvullen? Dan brengen we dit
wel in rekening. Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of
024 – 3440424.
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Op vakantie? Controleer de werking van de airco
De werking van de airco neemt naar verloop van tijd wat af. Werkt uw airco
nog naar behoren? In ons klimaat waarschijnlijk wel, maar vergeet niet dat
het in het zuiden van Europa een stuk warmer kan zijn. Laat daarom uw airco
controleren voordat u op vakantie gaat.
Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Neem altijd een extra fles olie mee
Elke motor verbruikt olie, maar het verbruik kan wel verschillen. Met name
als de motor hard moeten werken, bijvoorbeeld bij lange afstanden of een
bergrit, dan verbruikt de motor meer olie. Controleer het oliepeil dus voor je
weggaat, maar ook terwijl je nog op vakantie bent. Neem voor de zekerheid
altijd een extra flesje olie mee. Deze zijn bij ons verkrijgbaar in de garage.
Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Plan een zomercheck
Om problemen op vakantie te voorkomen bieden wij nu een zomercheck aan
bij Autobedrijf De Baaij. De zomercontrole kost slechts € 29,95 en hierbij
wordt uw auto gecontroleerd op meer dan 30 punten!
Neem contact met ons op via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Op vakantie? Controleer welke bagage verplicht is
Elk land heeft zo zijn eigen regels. Wist u dat een brandblusser verplichte
bagage is in België? Niet voor auto’s op Nederlands kenteken, maar wel als
u daar wellicht een auto zou huren. In Kroatië is elke automobilist verplicht
om reserveverlichting bij zich te hebben. De ANWB heeft hier een handig
overzicht voor gemaakt. Bekijk het overzicht op https://www.anwb.nl/
auto/themas/vakantie-met-de-auto/verplichte-bagage.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Op hoge toeren rijden in de bergen
Gaat u de bergen in? Zorg er dan voor dat uw auto voldoende toeren
draait. Als u met een te laag toerental rijdt wordt de motor zwaarder belast,
waardoor deze uiteindelijk zelfs oververhit kan raken.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Neem schadeformulieren mee
We hopen natuurlijk dat ze niet nodig zullen zijn, maar toch is het goed
om ze te allen tijde in de auto te hebben liggen. Geen zin in formulieren?
Download dan de SchadeApp.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Op vakantie? Controleer of u een vignet nodig heeft
Dat we voor steden in Duitsland een milieuvignet moeten hebben weten we
inmiddels wel. Maar wist u dat dit ook voor Parijs geldt? Controleer voordat
u in de auto stapt welke eisen verschillende landen en/of steden stellen.
Oostenrijk, Zwitserland en Slovenië
In Oostenrijk en Zwitserland is het verplicht om als toeristisch en zakelijk
verkeer een Autobahnvignet te hebben. U kunt deze vignetten bij de
snelweggrensovergangen van Oostenrijk en Zwitserland aanschaffen, maar
u kunt ze ook online bestellen. Daarnaast heeft u ook in Slovenië een vignet
nodig.
Duitsland
Als u naar Duitsland gaat met de auto, dan is het goed om te kijken of u een
milieusticker nodig heeft. U mag alleen bepaalde gebieden inrijden als u de
juiste sticker op uw auto heeft zitten. Hiermee wordt de luchtkwaliteit van deze
zones verbeterd. U kunt de stickers online aanvragen en kosten € 13,95.
Frankrijk
In Frankrijk heeft u in sommige steden, zoals Parijs, een milieusticker nodig.
Anders mag u de stad niet inrijden. In sommige steden moet u alleen een sticker
hebben als er sprake is van langdurige luchtvervuiling, zoals bijvoorbeeld in
Lyon.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Op vakantie? Kies voor pechhulp van Bosch
Er is niets vervelender dan met pech langs de weg staan. Hier wilt u natuurlijk
zo snel mogelijk vanaf zijn. Met de Pechhulp van Bosch wordt bij pech
alles goed en snel voor u geregeld. Groot voordeel: de pechhulp is niet
persoonsgebonden, maar degene die in de auto rijdt is verzekerd van
mobiliteit.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via info@autobedrijfdebaaij.
nl of 024 – 3440424.

Op vakantie? Bereid uw route voor
Ga altijd voorbereid op pad om zo ellenlange files te voorkomen en discussies
in de auto te vermijden. Geniet van uw vakantie!
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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VERKEER
Hoeveel mag ik drinken?
Uiteraard raden wij het af om met alcohol op achter het stuur te gaan zitten.
Als u dan toch een drankje wilt nuttigen voordat u in de auto stapt, dan moet
u wel op de hoogte zijn van wat toegelaten is.
Voor beginnende bestuurders (die minder dan 5 jaar hun rijbewijs hebben)
geldt dat het limiet op 0,2 promille ligt. Voor mannen is dit ongeveer één glas
en bij vrouwen is dit minder dan één glas.
Bij ervaren bestuurders ligt het limiet op 0,5 promille. Voor mannen betekent
dit ongeveer twee glazen binnen een uur en bij vrouwen is dit iets minder.
Stap nooit met meer in de auto. Niet alleen kunt u hierdoor een boete krijgen
(deze beginnen bij € 300 en lopen snel op), u kunt uzelf en anderen veel
schade en letsel toedoen.

Houd voldoende afstand
Gezien de onvoorspelbare weersomstandigheden adviseren wij om minimaal
2 seconden afstand te houden van uw voorligger. Dit geeft u voldoende tijd
om te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Bewaar een zonnebril in de auto
Het is wellicht niet altijd zonnig, maar een laagstaande zon kan uw zicht
aanzienlijk verminderen. Zorg dat er altijd een prettige zonnebril in de auto
ligt.

Ga niet vermoeid de weg op
Wist u dat een op de vijf ernstige ongelukken komt door vermoeidheid?
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Rijd niet te lang achter elkaar
Rijd niet langer dan maximaal 2 uur achter elkaar. Duurt de rit nog langer?
Neem dan een kwartiertje pauze en vervolg daarna de route. Heeft u écht
geen energie meer? Neem dan een korte powernap van maximaal 20
minuten.

Verschillende soorten kentekens
Nederland kent vele verschillende kentekenplaten. Maar wat staat nou
waarvoor?
• Nederlandse kentekenplaat – Een gele kentekenplaat met EU-symbool dat
van toepassing is op personenauto’s, aanhangwagens en bedrijfswagens
met een maximaal toegestane massa van over de 750 kilogram.
• Eendagskentekenplaat – Als uw voertuig nog geïnspecteerd moet worden,
dan kunt u een eendagskentekenplaat aanvragen. Hiermee kunt u van en
naar de garage rijden. De kentekens bestaan uit één letter (A, E, H, K, L,
N, P, S, T, V, W, X) en twee keer twee cijfers.
• Oud Blauw – Historische voertuigen die vóór 1 januari 1978 zijn
toegelaten, mogen de weg op met een donkerblauw kenteken met witte
letters.
• Taxi-kentekenplaat – Taxi’s rijden tegenwoordig met blauwe kentekenplaten
met zwarte letters.
• Handelarenplaat – Erkende voertuigenhandelaren kunnen met groene
kentekenplaten die beginnen met HA, FH of HF de weg op. Op deze
manier kunnen zij voertuigen die niet op naam staan toch gebruiken zoals
bijvoorbeeld tijdens een proefrit.
• Kentekenplaten die beginnen met specifieke lettercombinaties – De eerste
lettercombinatie op een kenteken kan aanwijzen dat dit voertuig door
een bepaalde institutie gebruikt wordt. Zo staat AA voor voertuigen van
het koningshuis en wordt de CD combinatie gebruikt voor buitenlandse
diplomaten en leden van internationale organisaties.
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VERWARMING
Wat is het verwarmings- en ventilatiesysteem?
Het verwarmings- en ventilatiesysteem zorgt, zoals de naam al doet vermoeden,
voor de verwarming en de ventilatie in een auto. Het systeem zorgt ervoor dat
buitenlucht gedoseerd via een verwarmingsradiateur naar het interieur van de
auto wordt geleid.

Zet de verwarming niet te hoog
Wij snappen dat het verleidelijk is om de verwarming lekker hoog te zetten
als het buiten koud is. Toch is dit niet aan te raden, omdat dit ervoor zorgt dat
u slaperig kunt worden.
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VLOEISTOFFEN
Vervang uw ruitenvloeistof
Het kwik kan ook in de herfst al dalen. Denk eraan om uw ruitenvloeistof te
vervangen door een ruitenvloeistof met antivries.

Hoe vul ik mijn ruitensproeiervloeistof bij?
Om te zorgen dat u altijd goed door uw ruiten kunt kijken is het belangrijk om
uw ruitensproeiervloeistof regelmatig te controleren. Er zijn twee verschillende
soorten ruitensproeiervloeistof. De zomervloeistof is vaak roze of geel. De
wintervloeistof is vaak blauw en bevat antivries.
• Op deze manier vult u uw ruitensproeiervloeistof bij:
• Lees eerst het instructieboekje van uw auto. Hier kunt u vinden waar het
reservoir zit. Meestal staat er op de dop van het reservoir een pictogram
dat een raam met straaltjes water uitbeeldt.
• Check regelmatig hoeveel vloeistof er in uw reservoir zit. Tijdens sommige
seizoenen gebruikt u ongemerkt veel vloeistof.
• Zorgt dat u altijd een reservefles in uw auto heeft liggen.
• In de zomer is het geen probleem als u uw ruitensproeiervloeistof met
water aanvult. Echter kan deze in de winter bevriezen, waardoor uw
leidingen verstopt raken.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Check regelmatig uw accuvloeistof
Accuvloeistof bestaat uit zwavelzuur dat met gedestilleerd water is verdund.
Het is belangrijk dat u het accuvloeistofniveau regelmatig checkt. Als het
niveau van de vloeistof te laag is, dan moet er gedestilleerd water worden
bijgevuld. U moet dus geen accuvloeistof bijvullen. Het niveau van de vloeistof
moet zich altijd tussen het aangegeven minimum en maximum bevinden.
Autobedrijf De Baaij kan het accuvloeistofpeil van uw auto controleren. Maak
een afspraak via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Antivries
Antivries wordt aan koelvloeistof toegevoegd, zodat de vloeistof niet kan
bevriezen als uw auto langdurig in winterse omstandigheden rijdt en
geparkeerd staat.
In regulier koelvloeistof zit er genoeg antivries zodat u zich in Nederland
geen zorgen hoeft te maken over het bevriezen van uw vloeistof en leidingen.
Toch is het verstandig om voor aanvang van de winter te controleren of uw
auto wel genoeg koelvloeistof met antivries bevat.

Mijn remvloeistof is op
Een auto is zo nu en dan aan onderhoud onderhevig. Door de vele kilometers
zijn het niet alleen de banden die slijten, maar ook de remvloeistof verouderd.
Verouderde remvloeistof verliest kwaliteit, waardoor uw auto minder goed
kan remmen. In het ergste geval remt uw auto zelfs helemaal niet meer.
Om dit te voorkomen dient remvloeistof regelmatig vervangen te worden.
Gemiddeld genomen is dit elke twee jaar. Hierbij wordt alle oude remvloeistof
eruit gehaald, de nieuwe toegevoegd en het remsysteem zal ontlucht worden.
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Kosten remvloeistof verversen:
De kosten voor het verversen van de remvloeistof bedragen € 58,50 inclusief
btw. Dit is inclusief de nieuwe vloeistof.

Vervang regelmatig uw koelvloeistof
Het is van belang dat de koelvloeistof altijd voldoende aanwezig is. De
koelvloeistof zorgt er namelijk voor dat de motor niet oververhit raakt. Wanneer
er te weinig vloeistof aanwezig is kan de motor dus te heet worden. Het is
beter om dit te voorkomen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Hoe controleer ik mijn koelvloeistof?
• Zorg dat uw motor koud is als u uw koelvloeistof gaat controleren. Als u
onderweg bent, laat de motor dan minimaal tien minuten afkoelen.
• U krijgt alleen een betrouwbare meting als uw auto zo ver mogelijk
waterpas staat. Zet uw auto dus op een vlakke ondergrond.
• Om uw koelvloeistof te controleren hoeft u alleen te kijken naar de streepjes
op het doorzichtige expansievaatje.
• Als u moet bijvullen, gebruik dan alleen koelvloeistof die door de fabrikant
is aanbevolen. U kunt ook bij de garage om een flacon vragen.
• Indien u zelf de koelvloeistof gaat vervangen, zorg dan dat de vloeistof
niet op straat terecht komt. U kunt uw oude koelvloeistof inleveren bij de
Milieustraat.
• In geval van nood kunt u altijd uw koelvloeistof aanvullen met water. Zorg
wel dat u uw vloeistof daarna meteen laat checken of vervangen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Motorolie
Motorolie heeft als functie niet alleen om de motor te smeren, het zorgt ook
voor koeling, afdichting en reiniging. De olie dient ongeveer iedere zes
maanden, of na 15.000 kilometer, te worden ververst.
De motorolie zorgt ervoor dat de bewegende onderdelen in de auto soepel
langs elkaar bewegen. Zonder olie zijn deze onderdelen immers niet
gesmeerd. Dat is echter niet het enige. De motorolie heeft ook als eigenschap
dat het warmte, vuil en verbrandingsresten afvoert. Zonder olie gebeurt dit
niet, wat natuurlijk voor de nodige autoproblemen kan zorgen.
Het is niet onverstandig om zo af en toe eens een vloeistofcheck te laten
doen. Een vloeistofcheck bij Autobedrijf De Baaij is helemaal gratis, dus
wat houdt u tegen? Wanneer onze monteurs tot de ontdekking komen dat er
ergens in de auto vloeistof te kort komt vullen ze deze direct voor u bij. In dat
geval worden er wel kosten in rekening gebracht, maar dan alleen voor de
vloeistof zelf. De rest is de service zoals u die van ons gewend bent.
Maak een afspraak met ons via info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 –
3440424.

Hoe peil ik mijn olie?
• Zorg dat uw motor koud is als u uw olie gaat peilen. Als u onderweg
bent, laat de motor dan minimaal tien minuten afkoelen. Als de motor niet
goed is afgekoeld loopt u het risico om brandwonden op te lopen.
• U krijgt alleen een betrouwbare meting als uw auto zo ver mogelijk
waterpas staat. Zet uw auto dus op een vlakke ondergrond.
• Zorg dat uw peilstok helemaal schoon is voordat u deze gebruikt. Stop
hem terug in de motor en haal hem vervolgens er weer uit zodat u de stok
kan aflezen.
• Op de stok staat het minimale peil en het maximale peil. Idealiter staat uw
olieniveau precies tussen deze twee peilen in. Zit uw oliepeil dus lager,
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vul dan uw olie aan totdat deze precies tussen het minimum en maximum
staat.
• Ga nooit over het maximum peil. Te veel olie is niet goed voor uw motor.
• Als u moet bijvullen, dan kunt u in het instructieboekje van uw auto vinden
welke olie u nodig heeft.
•
• Zorg dat u uw olie niet over andere onderdelen van de motor morst.
Gebruik daarom altijd een trechter.
• Controleer bij voorkeur ieder maand uw oliepeil.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.

Stuurbekrachtigingsvloeistof
Tegenwoordig zit er in de meeste auto’s wel stuurbekrachtiging. Maar wist u
ook dat er bij het proces van stuurbekrachtiging vloeistof bij komt kijken? Deze
betreffende vloeistof zorgt ervoor dat de wielen soepel draaien. Wanneer
deze vloeistof niet voldoende aanwezig is gaat dit vanzelfsprekend niet meer
soepel. Hierdoor kan schade aan uw auto optreden en daar zit u natuurlijk
niet op te wachten.
Laat uw vloeistoffen checken door Autobedrijf De Baaij. Maak een afspraak
via onze website, info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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WINTER
Help: het is winter!
De koudste tijd van het jaar is weer aangebroken. En niet alleen de koudste
tijd, maar tevens ook de gevaarlijkste maand voor automobilisten. Wij
willen niets liever dan dat onze klanten veilige kilometers maken tijdens de
wintermaanden. Om die reden bieden wij nu een wintercheck aan bij Bosch
Car Service Autobedrijf De Baaij. De wintercontrole kost slechts €29,95 en uw
auto wordt gecontroleerd op meer dan 30 punten! Bekijk de controlepunten
hieronder.
Wintercheck controlepunten:
In de auto
In dit onderdeel worden allerlei zaken in de auto zelf gecontroleerd. Denk
hierbij aan het instrumentenpaneel, de kachel ventilator (verwarming), de
claxon en de speling van de stuurinrichting (stuurwiel).
Om de auto
In ‘om de auto’ worden alle zaken rondom de auto gecontroleerd. Verlichting
voor en achter, reflectoren, ruitensproeiers, ruitenwissers en de ruiten zelf.
Onder de motorkap
Onder de motorkap, een plek waar velen liever geen kijkje nemen. Vaak is
het geen goed teken als de kap open staat, maar in dit geval wel. De auto
wordt gecontroleerd op meerdere punten, denk aan: niveau van rem- en
koelvloeistof, accu-controle, v-riemen, radiator en koelslangen.
Auto halfhoog
In auto halfhoog, u kunt het al raden, wordt de auto halfhoog gezet en
gecontroleerd op de volgende aspecten: bandenspanning, bandprofiel van
alle banden, de voorveren en de remmen.
Onder de auto
In ‘onder de auto’ ligt de focus op het uitlaatsysteem van uw auto.
Voor meer informatie, neem dan contact ons op via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Help: het ijzelt!
Als het ijzelt vormt er een dunne ijskorst op de weg. Het ontstaat vooral bij
temperaturen rondom het vriespunt en als de luchtvochtigheid hoog is. Op
een weg met ijzel waar niet gestrooid is moet u nooit gaan rijden. Dit is
levensgevaarlijk!

Bereid je voor op de winter
Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om uw autoritjes in de winter
aangenamer te maken:
• Reinig de rubbers van de duren en smeer ze in.
• Zorg dat u uw ruitensproeierreservoir vult met ruitenvloeistof met antivries.
• Om krabben te voorkomen, gebruik dan een speciale deken voor de
voorruit. Gebruik vooral geen kranten. Deze kunnen namelijk vastvriezen.
• Zorg dat u een winterspullen-set in uw auto hebt liggen. U kunt bijvoorbeeld
ruitondooier, ijskrabbers, matten, een schep en een veger in uw auto
leggen zodat u altijd bent voorbereid.
• Zet winterbanden op uw auto.
• Om de accu te sparen is het verstandig om in de winter niet alleen korte
stukjes te rijden. Alleen bij wat langere ritjes krijgt de dynamo gelegenheid
om de accu goed bij te laden.
• Uw handrem kan in de winter vastvriezen. Om dit te voorkomen kunt u de
handrem niet gebruiken, als dit mogelijk is.
• Zorg dat uw ruiten altijd schoon zijn, zodat ze minder snel beslaan. Als
u last heeft van condens, dan kunt u de airco gebruiken om deze weg te
krijgen.
Voor meer informatie, neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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Hoe ontdooi je je auto?
Tijdens de winter kan het gebeuren dat een deel van uw auto bevroren is. Zo
kunt u uw auto ontdooien:
• Als uw sloten bevroren zijn, dan kunt u slotontdooier, warm water of een
föhn gebruiken om uw sloten te verwarmen.
• Als uw deuren zijn dichtgevroren dan kunt u bij de raamsponningen goed
aandrukken zodat het ijs breekt. Als dit niet werkt kunt u warm water of
een föhn gebruiken. Gebruik de föhn echter niet op de ramen.
• Als uw handrem bevroren is, dan kunt u hem extra aantrekken zodat het
ijs in de kabel breekt. Indien dit niet werkt, dan kunt u de motor vijftien
minuten laten draaien.
• Als uw ruiten bevroren zijn, dan kunt u een plastic ijskrabber of ruitontdooier
gebruiken. Wat u niet moet doen is warm water op de ruiten gooien.
Hierdoor kunnen de ruiten namelijk barsten.
• Als uw ruitenwissers vastgevroren zitten kan u ruitontdooier gebruiken.
• Als uw ruitensproeiers bevroren zijn, dan kunt u een zakje met warm water
op de sproeierkoppen leggen. Als het reservoir is bevroren, dan kunt u het
met warm water aanvullen zodat het ijs smelt. Vul het daarna wel aan met
antivries om verdere bevriezing te voorkomen.
• Veeg altijd eventuele sneeuw van uw auto voordat u de weg op gaat. Als
dit tijdens het rijden loskomt, dan kunt u zeer gevaarlijke situaties creëren.
Voor meer informatie, neem dan contact op met Autobedrijf De Baaij via
info@autobedrijfdebaaij.nl of 024 – 3440424.
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