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1 Voertuigbediening en voertuig- 
beheersing

Een chauffeur moet zijn voertuig beheersen en dus alle eigenschappen kennen. Alleen dan kan hij 
het voertuig veilig besturen. 

Waar bestaat de voertuigbeheersing uit?
• Controle in en buiten het voertuig;
• Rijden met het voertuig; 
• Parkeren van het voertuig.

Vanuit de fabrikant zijn er aanwijzingen hoe het voertuig te gebruiken. In het instructieboek en op 
het scherm van de boordcomputer worden ook allerlei aanwijzingen gegeven over hoe het voertuig 
te gebruiken. Daarnaast kunnen vanuit het bedrijf ook allerlei aanwijzingen gegeven worden over hoe 
met de voertuigen omgegaan moet worden. 

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van:
• Chauffeurshandboek;
• Of werkinstructies.

1.1 Controle in en buiten het voertuig

Je kan verschillende controlemomenten herkennen:
• Dagelijks;
• Wekelijks;
• Maandelijks;
• Voertuigdocumenten. 

Door je voertuig regelmatig te controleren 
voorkom je onnodig onderhoud!
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Dagelijkse controles

1. Visuele controle
Als je naar je voertuig loopt begin dan met visuele controle, geef je ogen de kost. Loop om je vracht-
wagencombinatie en voer de volgende controles uit:

• Controle op schade
 - Schade melden;
 - Maak een foto met de mobiele telefoon;
 - Overleg met de planning.

• Controle kentekenplaten
 - Aanwezig?
 - En schoon (= leesbaar).

• Zijn lampen schoon
 - Zorg dat zowel de voor- als achterlichten schoon zijn;
 - Het gaat om zien en gezien worden.

• Controleer het voertuig op lekkages
 - Kijk onder het voertuig;
 - Bij lekkage: geef de plaats onder het voertuig aan;
 - Overleg met de planning.

• Controleer de banden
 - Let op, op ongelijkmatige slijtage, ingereden voorwerpen en andere beschadigingen;
 - Scherpe voorwerpen verwijderen (moet niet tot een lekke band leiden);
 - Slijtage aan de planning melden.

• Controleer of de velgen en wielmoeren niet beschadigd zijn
 - Bij schade overleg met de planning.

• Controleer of de aanhanger goed is aangesloten
 - Borgpinnen;
 - Aansluiting slangen en kabels.
 
• Controleer zeilen en huif van een trailer/aanhanger
 - Is alles goed gesloten?
 - Controleer op schade;
 - Sluiting.
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2. Controle ‘onder’ de kap

• Controleer het motoroliepeil (doe dit alleen als de motor koud is en recht staat)
 - Bij onvoldoende olie: bijvullen;
 - Houd bij wanneer en hoeveel wordt bijgevuld;
 - Bij meerdere keren in korte tijd bijvullen: garage of onderhoudsdienst waarschuwen.

• Controleer het koelvloeistofpeil
 - Garage of onderhoudsdienst waarschuwen.

• Controleer de niveau ruitenwisservloeistof
 - Bijvullen;
 - Denk aan antivries in de winter.

3. Controles in de cabine, na het starten van de motor

• Contact aan

• Controleer of alle meters en lampjes binnen de normen staan
 - Bij afwijkingen garage of onderhoudsdienst waarschuwen;
 - Zie bijlage betekenis controle lampjes.

• Zorg altijd voor een opgeruimde cabine, geen rommel op de vloer 

• Zorg ook voor een goed spiegelinstelling
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