
GRIP OP DE WINTER 
met Mengelers 



Overwin de winter 
Het weer is niet altijd te voorspellen. Maar ook 
bij onverwachts winters weer kunt u goed 
voorbereid op pad. Met onze wintertips maakt u 
uw auto zélf winterklaar. Wilt u zich nog beter 
voorbereiden of laat u het gewoon graag aan ons 
over? Ook daarmee helpen wij u bij Mengelers 
uiteraard. Kijk snel verder! 
 
Leo Mengelers 



Deel 1 



1. Voorkom dat uw voorruit bevriest met behulp van een doek of anti-ijsdeken. 

2. Is de voorruit toch bevroren, vermijd dan het gebruik van warm water. Hierdoor 
kan de ruit barsten. Gebruik liever een ijskrabber of een vloeibare ruitontdooier. 
Tik zacht tegen ruitenwissers zodat deze loskomen. 

3. Voorzie uw auto van goede winterbanden. 

4. Gebruikt u uw huidige (winter)banden? Controleer dan de bandenspanning en 
profieldiepte. Minimaal 4 mm profieldiepte is geschikt voor optimaal winters 
gebruik. 

5. Controleer de vloeistoffen en vergeet niet een antivriesmiddel toe te voegen aan 
uw ruitenwisservloeistof. 

6. Staat je wagen straks een poosje in de kou? Behandel de rubbers van je portieren 
en je ramen dan preventief met een rubberstick of rubberspray. Dit voorkomt dat 
deze niet meer openen ‘s ochtends. Probeer rubbers die bevroren zijn te 
ontdooien met een föhn of wat warm water. Gebruik geen warm water op ruiten! 



7. Zet uw geparkeerde auto in P of in de eerste versnelling. Pas op met de 
handrem, want deze kan vastvriezen. 

8. Is uw autoslot bevroren? Ontdooi deze met slotontdooier of warm de sleutel op 
met een aansteker. Staat je wagen straks een poosje in de kou? Behandel de 
rubbers van je portieren en je ramen dan preventief met een rubberstick of 
rubberspray.  

9. Maak uw ramen goed schoon. Schone ruiten beslaan minder snel en bovendien is 
goed zicht erg belangrijk. Ook voor sensoren van evt. veiligheidssystemen achter 
de voorruit. U kunt zelfs een boete krijgen bij niet volledig vrij zicht. 

10.Maak uw auto sneeuwvrij voor vertrek. Het kan namelijk gevaarlijk zijn wanneer 
dit tijdens het rijden loskomt. Begin hierbij met het dak en gebruik niets hards 
hiervoor. Vergeet spiegels, verlichting en nummerplaten niet. 

11.Het kan altijd voorkomen dat uw auto pech krijgt of niet meer start. Controleer 
goed of uw pechhulp actief is, deze is inbegrepen bij de meeste van onze 
onderhoudsbeurten. Neem een deken mee en eventueel een pechhulptas met 
 hulpmiddelen. Of bestel deze hier. 

 

https://www.mengelers.nl/werkplaats/toyota-winter/


Deel 2 



Wanneer moet u winterbanden monteren? 
Het zou eigenlijk beter zijn om winterbanden te omschrijven als ‘koud-weer banden’. Er bestaat 
namelijk een groot verschil tussen de prestaties van banden bij verandering van temperatuur. 

Zomerbanden zijn soepel en bieden goede grip bij temperaturen boven  de 7°C. Zodra de 
temperatuur daalt, wordt de samenstelling waarvan de band is gemaakt harder. Gevolg: de banden 
verliezen hun grip. 

De samenstelling van een winterband blijft daarentegen soepel bij temperaturen lager dan 7°C Mede 
door toepassing van een ander profiel bieden deze banden goede grip op een koude, natte en ijzige 
ondergrond.  

Het moment om winterbanden te monteren is afhankelijk van de regio waar u woont. De meeste 
mensen wisselen hun banden in oktober of november, wanneer de temperatuur vaak onder 7°C komt. 



Europese voorschriften winterbanden 
In de winter binden velen van ons de latten op de auto en karren we naar de sneeuw. Een stel 
winterbanden op de auto monteren om de tocht naar de skioorden te trotseren, is dan ook geen 
overbodige luxe. Hoewel winterbanden in Nederland niet worden voorgeschreven door de wet zijn ze 
in vele wintersportlanden verplicht. De voorschriften per land verschillen onderling echter 
aanzienlijk.  

Om u een goed overzicht te bieden, sommen we de winterbandenplicht in de verschillende landen 
op. Zo kunt u veilig en zorgeloos naar de sneeuw afreizen! 



Deel 3 



Bescherm uw auto tegen Koning Winter 
Als bestuurder weet u waarschijnlijk als geen ander hoe uw auto eruit zag afgelopen winter. Van 
binnen én buiten neemt de winter uw glimmende bolide snel over. Rijden door pekel, sneeuw, vuil en 
regen. Iedere auto kan wel tegen een stootje, maar het kan nooit kwaad om de carrosserie te 
beschermen tegen de winterse elementen. Wassen met bodemreiniging is daar één voorbeeld van, 
maar je kunt nog extra stappen zetten die extra bescherming bieden; een goede (teflon)wax 
bijvoorbeeld. Met een goede waslaag blijft de lak maximaal zes maanden beschermd. Niet 
onbelangrijk voor de gedane moeite glanst je auto ook beter. Het is echter ook belangrijk om tijdens 
de wintermaanden uw auto goed bij te houden zodat bijvoorbeeld uw velgen en laklaag niet 
aangetast worden door de pekel.  

Spuit auto én velgen eerst schoon met water zodat deze volledig zand- en zoutvrij zijn. De wasstraat 
heeft in dit geval de voorkeur, omdat je er dan zeker van bent dat er geen delen worden 
overgeslagen. 

 

 

 



Instappen met besneeuwde of natte schoenen 
zorgt er echter ook voor dat het interieur van uw 
auto snel vuil is. Buiten het feit dat het vocht van 
uw schoeisel of kleding ook de ramen kan doen 
beslaan. Rubberen matten bieden daarbij 
duurzame bescherming voor het tapijt van uw 
auto. De mat aan bestuurderszijde is daarbij 
voorzien van een veilige bevestiging om schuiven 
te voorkomen.  

Ook voor de bagageruimte zijn er kunststof 
laadvloerbeschermingen beschikbaar. Met een 
antislip laag en opstaande randen zodat u zonder 
nadenken uw vuile wandelschoenen, huisdier of 
slee achterin kwijt kunt. 



Deel 4 



Kunnen wij u nog ergens mee helpen? 
Wintercheck. We controleren uw auto op 17 cruciale punten. Van verlichting tot accu en allerlei 
vloeistoffen worden wanneer nodig bijgevuld. De wintercheck kost all-in slechts €24,95 én u 
ontvangt 10% korting op ‘winterse’ accessoires zoals allesdragers, ski- en bagageboxen. 
 
 
 
Winterbanden en accessoires. Het nut van winterbanden is na dit gratis E-book hopelijk duidelijk. 
Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen én plaatsen. Al onze winterbandensets vind u hieronder 
en zoek eventueel direct contact met een vestiging bij u in de buurt voor persoonlijk advies. Ook 
voor passende accessoires kunnen wij in uw wensen voorzien. 
 

Landgraaf: neem contact op met Gerard via g.huis@mengelers.nl 
Maastricht: neem contact op met Frans via f.vanhout@mengelers.nl 

Sittard: neem contact op met Ronald via r.geers@mengelers.nl 
 
 
 
 

Klik hier 

Klik hier 

Pechhulptas 
€27,95 
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