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AutoCrew 
maakt uw auto 
vakantieklaar
Als we op vakantie gaan dan 
denken we vaak wel aan een 
vakantiechecklist*. Hebben we 
alle reisdocumenten? Is de 
verzekering in orde? Nemen 
we de juiste medicijnen mee? 
Is de zonnebrand ingepakt? 
Misschien denken we er zélfs 
wel aan om het oliepeil te 
controleren, de banden-
spanning te checken en gaan 
we na of we wel een krik in de 
auto hebben.

Dat is natuurlijk goed, maar 
eigenlijk is het nog niet 
voldoende. Want een actieve 
vakantie is één ding, de auto in 
de brandende zon naar een 
garage moeten duwen, is toch 
wel even wat anders. Zo had u 
uw vakantie niet voorgesteld, 
toch? 

Laat daarom, vóór u op weg gaat 
naar uw vakantieoord, uw auto 
controleren op een aantal 
belangrijke punten. Dat kunt u bij 
heel veel garages laten doen. 
Maar als u écht met een gerust 

hart de Europese snelwegen 
op wilt, ga dan langs bij een 
AutoCrew-garage bij u in de 
buurt. 

Waarom AutoCrew? Heel 
eenvoudig, u wordt geholpen 
door vakmensen die door Bosch, 
u weet wel, van de wasmachines 
en de stofzuigers, regelmatig 
worden bijgeschoold en 
ondersteund. Zij kennen alle 
merken en alle modellen van 
binnen en van buiten, want 
Bosch is ook hét merk voor 
auto-onderdelen en -systemen.

Daarom dus. Ze doen het met 
plezier, snel en tegen een zeer 
concurrerende prijs. Zodat u 
ontspannen op vakantie kunt 
gaan. Maak snel een afspraak. 
Hieronder vindt u uw dichtst-
bijzijnde AutoCrew-garage.

AutoCrew wenst u goede reis 
en veel plezier.

*Elders in deze krant vindt u 
een handige afvinklijst.

AutoCrew is niet zomaar een 

werkplaatsconcept voor merk-

onafhankelijke garages. Nee, de 

garages van AutoCrew hebben 

iets extra’s, waar ú voordeel van 

heeft.

De monteurs van AutoCrew worden 

namelijk niet alleen opgeleid en onder-

steund door Bosch, zij kunnen ook nog 

eens gebruikmaken van technisch 

hoogwaardige Bosch-diagnose-

apparatuur, -software, onderdelen en 

systemen. 

Het is duidelijk, de monteurs van 

AutoCrew zijn echte vakmensen die met 

de beste onderdelen werken om uw 

auto in optimale conditie te houden. 

Ongeacht welk merk, kunt u voor 

onderhoud en reparatie altijd terecht bij 

een van de vestigingen. 

De garages van AutoCrew hebben 

een eigen uitstraling en zijn dan ook 

onmiddellijk herkenbaar. En, omdat de 

bedrijven van AutoCrew ook nog eens 

met elkaar samenwerken en informatie 

met elkaar uitwisselen, leveren zij niet 

alleen de kwaliteit die u van de garage 

mag verwachten, de prijzen zijn ook nog 

eens bijzonder scherp.

 

Al met al redenen genoeg om uw auto 

aan AutoCrew toe te vertrouwen.

Op dit moment zijn er in Europa al zo’n 

600 AutoCrew-garages. In Nederland 

worden dat er ook steeds meer. 

Hiernaast vindt u een AutoCrew-garage 

bij u in de buurt of kijk op 

www.autocrew.nl.

AutoCrew: achter 
elke garage staan 
de ervaring en de 
kennis van Bosch
Het aantal werkplaatsen 
neemt met de week toe



Deze zomer gaan we weer met z’n allen

(elf miljoen om precies te zijn) één of 

meer weken op zomervakantie. Dat 

aantal is ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

Drie miljoen van ons blijven in eigen 

land en iets meer dan acht miljoen 

vakantiegangers gaan naar het 

buitenland. Frankrijk is en blijft als 

bestemming de onbetwiste koploper. 

Duitsland rukt op en ook Turkije vinden 

we steeds aantrekkelijker worden om 

naartoe te reizen. En Spanje en Italië? 

Die landen hebben al sinds jaar en 

dag een vaste plek in onze top vijf.

Hoewel ruim 700.000 toeristen binnen-

kort in het vliegtuig stappen naar een of 

andere verre bestemming, blijft reizen 

met de eigen auto toch favoriet om 

ermee op uit te trekken. Het aantal 

buitenlandse autovakanties ligt deze 

zomer wel iets lager dan vorig jaar: het 

aantal ligt op zo’n 4,2 miljoen, tegen 4,5 

miljoen vorig jaar. Ook al vanwege de 

hoge benzineprijzen geven we meer en 

meer de voorkeur aan een goedkopere 

vliegvakantie boven een autovakantie. 

We moeten nu eenmaal allemaal op de 

centen letten … Of u dit jaar nu in 

Nederland blijft of met de auto naar het 

buitenland reist, het is voor u goed om 

te weten dat er in Nederland nu al meer 

dan honderd AutoCrew bedrijven zijn 

(zie www.autocrew.nl) en in de rest van 

Europa zo’n zeshonderd. De meeste 

vindt u in Duitsland en België (zie 

www.autocrew.de en www.autocrew.be).

Vraag anders even bij uw eigen 

AutoCrew-garage waar u een 

AutoCrew-vestiging  in het buitenland 

kunt vinden.

(Bron: ANWB)

We trekken er deze zomer weer massaal op uit
De auto is en blijft populair vervoermiddel om op reis te gaan

Hond mee naar 
het buitenland?
Let op de wet- en regelgeving.

Als u uw hond of kat mee naar het buitenland wilt nemen, 

krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving. 

Binnen de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan in 

landen buiten de EU. Waar u in ieder geval altijd op moeten 

letten, is het volgende:

■   Zorg ervoor dat uw dier gechipt is (een tatoeage is niet meer 

geldig). Ook moet u beschikken over een Europees 

dierenpaspoort. Zo’n paspoort haalt u bij uw dierenarts.

■   In een aantal gevallen moet er vóór vertrek een bloedtest worden 

gedaan om de rabiëstiter te bepalen. Dit is een test om de 

werkzaamheid van de inenting tegen hondsdolheid te bepalen.

■   U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw 

eindbestemming is, maar ook met de wet- en regelgeving van 

alle landen waar u doorheen reist. 

■   De regels gelden voor dieren vanuit Nederland, voor dieren die 

vanuit andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU 

zijn) kunnen andere regels gelden.

Landen buiten Europa (maar ook landen binnen Europa die geen 

lid zijn van de EU) vallen meestal onder de ‘derde landen’ en 

hebben hun eigen eisen voor de invoer van gezelschapsdieren. 

 De wetten en regels veranderen snel. Neem daarom voor u met 

uw huisdier naar het buitenland reis contact op met de 

ambassades van de landen waar u naartoe gaat en waar u 

doorheen reist.

Bij AutoCrew blijft de 
fabrieksgarantie van 
uw auto geldig

Als u een nieuwe auto koopt, heeft 

u natuurlijk garantie van de dealer. Logisch. 

Maar u wilt uw auto het liefst laten onder-

houden en repareren bij een AutoCrew-

garage. Wat betekent dat voor die garantie?

Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Dat betekent 

helemaal niets. Als u het reguliere onderhoud 

van uw auto laat uitvoeren bij een werkplaats 

van AutoCrew, blijft uw fabrieksgarantie 

gewoon geldig op alle mechanische en 

elektrische onderdelen én accessoires. 

U hoeft zich dus geen zorgen te maken over 

onverwachte kosten aan uw auto.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact 

op met de AutoCrew garage bij u in de buurt. 

De vakbekwame medewerkers leggen het u 

graag uit. 

 



Voorkom problemen en hoge boetes
Flitspaalsignalering in een aantal landen van Europa verboden.

Ik ga op 
vakantie en 
neem mee …
Als u op vakantie naar het buitenland 
gaat, denkt u er natuurlijk wel aan om 
voldoende eten en drinken mee te 
nemen voor onderweg. Ook de 
spelletjes voor de kinderen op de 
achterbank vergeet u niet. Geld, pinpas, 
zaken voor uw gezondheid en 
verzorging, kleding, uw mobiele 
telefoon, alles ligt klaar. En zelfs aan 
een deken of plaid heeft u gedacht. 

Er zijn echter meer zaken waar u aan moet 
denken. Wij hebben voor u een checklist 
samengesteld, speciaal voor de auto. 
Ga zeker ook even langs uw AutoCrew-
garage. Daar zorgen ze ervoor dat uw auto 
tiptop in orde is, voor u aan uw reis begint. 

Reisdocumenten
  Paspoort of identiteitsbewijs
  Rijbewijs
  Groene kaart
  Europees schadeformulier
   Eventueel: kentekenbewijs van 

de caravan
  Eventueel: autosnelwegvignetten
   Kopieën paspoort, kenteken, groene 

kaart en rijbewijs

Autozaken
   Oliepeil, water en ruitensproeiervloeistof 
  Reserveband, krik, moersleutel
  Adres van bestemming
  Routebeschrijving
  Navigatiesysteem
  Wegenkaarten
  Gevarendriehoek
  Brandblusser
  EHBO-set
  Refl ecterend veiligheidsvest
  Zaklamp

Verzekering
  Alarmnummers verzekeringsmaatschappij
  Autoverzekering
  Reisverzekering

Verkeersregels in het 
buitenland
In het buitenland gelden voor een groot deel dezelfde verkeersregels als in 
Nederland. Toch zijn er ook verschillen waar u op moet letten voordat u op reis 
gaat. Er zijn verscheidene sites waarop de verkeersregels in het buitenland staan 
vermeld. De twee beste zijn: www.anwb.nl en www.verkeersregels.eu. 

Rebus
Hieronder vindt u een rebus waarvan de oplossing 
alles heeft te maken met de onderwerpen in deze 
krant. Los de rebus op en laat de oplossing achter 
op www.autocrew.nl. We verloten 10 opblaasbare 
autozwembanden onder de goede inzenders.
Inzenden kan t/m 20 juni 2012. 

In Nederland is het bezit of het 

gebruik van een radardetector 

verboden. Het bezit of gebruik van 

fl itspaalsignalering op uw naviga-

tiesysteem is wel toegestaan. 

Het verschil tussen fl itspaalsignalering 

en radardetectieapparatuur is de her-

komst van de informatie. 

De fl itspaalsignalering wordt verkre-

gen door GPS; een radardetector 

vangt het radarsignaal op van bij-

voorbeeld een lasergun. 

Het gebruik en in bezit hebben van

radardetectieapparatuur is in alle 

landen in Europa verboden, met uit-

zondering van Hongarije, Rusland en 

Groot-Brittannië. Op het gebruik en 

bezit van dit soort hulpmiddelen staan 

hoge boetes en de detector wordt in 

beslag genomen.

In België, Duitsland, Frankrijk, Oosten-

rijk en Zwitserland is het gebruik en 

het bezit van alle apparatuur met 

fl itspaalsignalering verboden. 

Denk eraan, niet alleen op losse 

navigatiesystemen, maar ook op uw 

laptop, PDA, mobiele telefoon of 

tablet. In de andere landen in Europa 

is het gebruik van fl itspaalsignalering 

via GPS (nog) toegestaan.

Gaat u op vakantie naar of rijdt u door 

een land met een verbod voor fl itspaal-

signalering? Dan is het aan te raden 

om de software op het apparaat 

helemaal te verwijderen. Alleen de 

functie uitschakelen is niet voldoende.
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De top 5 van problemen met de auto zijn:  
de accu, de banden, de motorkoeling, verlies 
van vermogen en de remmen. 4 van de 5  
zijn terug te voeren op een combinatie van  
hoge temperaturen en zware belasting.  
Dat geldt minder voor de banden, die moeten 
gewoon in orde zijn. De juiste spanning en 
voldoende profiel zijn van levensbelang.

Remmen
De monteurs van AutoCrew constateren 
regelmatig dat de problemen met de remmen 
worden onderschat. Zij gaan bij controles dan 
ook verder dan even door de velg naar de 
remmen te kijken. Remschijven en blokken 
dienen in goede conditie te zijn en als het nodig 
is te worden vervangen. ‘Staal op staal’ is 
levensgevaarlijk. 

Remvloeistof
Als de remvloeistof te oud is - of vervuild met 
water - kan de werking van de remmen met wel 

90% afnemen. Hierdoor zal de auto in het 
ergste geval vrijwel niet meer remmen.  
Het op tijd verversen van de remvloeistof  
is dus echt nood-zakelijk, zodat de  
berijder voldoende druk in het pedaal  
blijft voelen.

Het remsysteem in uw auto bestaat voor  
een groot gedeelte uit Bosch-onderdelen.  
Bosch biedt namelijk een compleet 
remmenprogramma, van losse onderdelen  
tot complete remsystemen. Die bestaan uit 
mechanische, hydraulische en elektronische 
deelsystemen. Alle componenten zijn dus 
precies op elkaar afgestemd. 

De vakkundige monteurs van AutoCrew  
zijn helemaal thuis in deze systemen en  
kunnen u perfect helpen uw remmen in 
topconditie te houden. Laat daarom nu uw  
auto controleren bij de dichtstbijzijnde 
AutoCrew-garage. 

AutoCrew www.autocrew.nl

Zo houdt u de onderhoudskosten 
van uw auto zo laag mogelijk

Op de onderhoudskosten van uw auto kunt u besparen 
zonder onderhoudsbeurten over te slaan. Uw auto op tijd 
laten onderhouden bij AutoCrew voorkomt niet alleen dat 
er tijdens het rijden storingen optreden, maar behoedt u 
ook voor onveilige situaties op de weg. Bovendien gaat 
een goedonderhouden auto zuiniger om met brandstof. 
Achterstallig onderhoud aan uw auto laten verhelpen 
kost u uiteindelijk altijd veel meer dan wanneer u de auto 
gewoon op tijd naar AutoCrew brengt voor een reguliere 
onderhoudsbeurt.

U kunt zelf ook iets doen:  

•   Kies voor een AutoCrew-garage in plaats van de 
dealer; daar is een onderhoudsbeurt goedkoper.

•   Laat de onderhoudsbeurt gelijktijdig uitvoeren met  
de jaarlijkse APK-keuring.

•   Vul zelf de ruitensproeiervloeistof bij. 

Remmen en remvloeistof 
zorgen regelmatig voor 
problemen met de auto!

10 tips om  
veilig aan het 
vakantieverkeer 
deel te nemen

1.   Ga uitgerust op stap. Bij vermoeidheid worden 
reactievermogen en zicht slechter. 

2.   Rijd rustig. Bij hoge snelheden zijn situaties veel 
moeilijker in te schatten.

3.   Houd u aan de regel, 2 uur rijden, een kwartier 
rust. 

4.   Laat u, als dat mogelijk is, regelmatig aflossen 
door uw bijrijder.

5.   Houd voldoende afstand tot uw voorliggers (de 
twee secondenregel). 

6.   Houd alle ruiten (niet alleen de voorruit) en de 
verlichting van uw auto schoon.

7.   Zorg voor voldoende ruitensproeiervloeistof, 
zodat ook tijdens de rit de voorruit schoon blijft.

8.   Zorg altijd voor een goede zonnebril (op sterkte) 
in de auto.

9.   Een reservebril in de auto is verstandig en in 
sommige Europese landen zelfs verplicht. 

10.  Zorg voor voldoende eten en drinken in de auto.


