
Banden Checklist 
Banden profieldiepte: 

Met een 1 euro muntstuk kun je de profieldiepte van je banden meten. Is het gouden randje van 
de munt zichtbaar als je deze in de groeven van je band steekt? Dan is de profieldiepte minder 
dan 3 mm. De minimale profieldiepte voor de APK is 1,6 millimeter. 

Links voor ……………………… mm 
Rechts voor ……………………… mm 
Links achter ……………………… mm 
Rechts achter ……………………… mm 

Staat van de band: 

A Geen zichtbare schade aan het loopvlak 
A Geen zichtbaar schade aan de wang (de zijkant van de band) 
A Karkas van de band is niet zichtbaar (geen ijzerdraad of andere materialen die uitsteken) 
A Ventieldopjes aanwezig 
A Geen bulten in de wand 
A Geen grote schade aan de velg 
A Reserveband aanwezig 
A Reserveband opgepompt 

Bandenspanning: 

Uit iedere band ontsnapt continu een beetje lucht.   
Een lage bandenspanning: 

Slecht voor het brandstofverbruik 
Slecht voor de wegligging 
Een zachte band wordt snel heet, waardoor je een grotere kans hebt op een klapband 

Hoge bandenspanning: 

Dit zorgt ook voor een slechter contact met de weg  
Hogere bandenslijtage 

Controleren: 

Een keer per maand controleren 
Controleren wanneer de banden koud zijn (dus niet meer dan 5 km rijden) 
De juiste bandenspanning kun je vinden in het instructieboekje, in de dorpel van de deur of in 
de tankklep.  
Hier staat vaak een bandenspanning voor beladen (vakantie) en voor normaal gebruik 
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Winterbanden: 

Een winterband zorgt er voor dat je tijdens sneeuw ook voldoende grip hebt op de weg 
Bij temperaturen onder de 9 graden (ook zonder sneeuw) heeft een winterband meer grip dan 
een gewone band  
Een winterband kan ook meer water verwerken dan een zomerband 
In sommige landen zijn winterbanden verplicht, ook als het niet sneeuwt 
Winterbanden hebben vaak een lagere maximum snelheid 

Winterbanden verplicht in de volgende landen: 

Land Verplicht

Bosnië-Herzegovina
15 november (15 oktober in het noorden) tot en met de 1e zondag na 
Pasen

Bulgarije november tot maart
Duitsland bij winterse omstandigheden, geen vaste periode

Estland tussen 01-12 en 01-03

Finland tussen 01-12 en 28-02
IJsland van 01-11 t/m 15-04

Italië
van 15-11 t:m 15/04 in het gehele land en vanaf zomer 2014 verboden 
(categorie L t/m Q) tussen 16 mei en 14 oktober.

Letland van 01-12 t/m 15-03

Litouwen van 10-11 t/m 01-04

Luxemburg bij winterse omstandigheden

Macedonië van 15-11 t/m 15-03

Montenegro van 15-11 t/m 31-03
Oostenrijk bij winterse omstandigheden van 01-11 t/m 15-04

Roemenië van 01-11 t/m 31-03

Servië van 01-11 t/m 01-04

Slowakije bij winterse omstandigheden

Slovenië van 15-11 t/m 15-03
Tsjechië bij winterse omstandigheden van 01-11 t/m 31-03
Zweden bij winterse omstandigheden van 01-12 t/m 31-03
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