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Winterbanden 

Naarmate we dichter bij de winter komen daalt de temperatuur. Bij 

lage temperaturen wordt een zomerband een stuk stugger en harder. 

Hierdoor is de band minder in staat goed met het wegdek mee te 

bewegen en zal de grip op de weg afnemen. 

Winterbanden zijn vervaardigd van zachter rubber dan zomerbanden. 

Hierdoor blijven winterbanden in de winter flexibel en elastisch zodat 

u meer grip op de weg heeft. Als de temperatuur rond de 7° Celcius 

ligt zorgt een winterband al voor betere rijeigenschappen dan een 

zomerband. 

Winterbanden zijn voorzien van een speciaal profiel. Dit zorgt voor 

een “lozend” effect om het profiel weer sneeuwvrij te maken. Ook 

wordt water sneller afgevoerd wat de kans op aquaplaning aanzienlijk 

verkleint. De huidige generatie winterbanden zijn zeer comfortabel en 

net zo geruisloos als zomerbanden. 
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Regelgeving 

De verplichtingen voor het gebruik van winterbanden in de landen om ons heen verschillen per land. Sommige landen hebben een vaste 

periode waarin u winterbanden moet voeren, andere kennen een verplichting bij winters weer. Onder geldige winterbanden verstaan we 

banden met op de zijkant van de band (wang) een symbool van een sneeuwvlok en M+S banden met een profieldiepte van minimaal 4mm. 

Buitenland 

In Duitsland zijn winterbanden verplicht bij winters weer. Maar niet alleen winterbanden, de hele auto-uitrusting dient te worden aangepast 

aan winterse omstandigheden. Hieronder wordt o.a. verstaan: koelvloeistof, ruitenwisser vloeistof en ruitenwissers. Van winterse 

omstandigheden is volgens de Duitse wet sprake bij gladheid door sneeuw, ijzel, sneeuwmodder en gladheid door ijsvorming. Er is in Duitsland 

geen vaste periode waarin per se winterbanden gemonteerd moeten zijn. Mocht u met de caravan op pad gaan deze winter, dan hoeft u hier 

niet verplicht winterbanden onder te monteren. Het mag echter wel en het is dan ook zeer aan te raden aangezien het ook voor uw caravan 

een betere wegligging oplevert. 

Aansprakelijkheid 

Het niet voeren van een geschikte winteruitrusting voor uw auto wanneer dit verplicht is kan in het buitenland leiden tot een boete. Wanneer 

u betrokken raakt bij een ongeval onder winterse omstandigheden en uw auto is niet voorzien van geschikte winterbanden, dan wordt u 

(mede) aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade. Ook wanneer u zelf niet schuldig bent aan het ongeval. Er is immers minder grip op de 

weg, hierdoor is de remweg langer en kan de auto gemakkelijk in de slip raken. Ook in Scandinavië, Oostenrijk, Zwitserland, de Ardennen en 

Frankrijk gelden soortgelijke regels. In Scandinavië en Oostenrijk mag u in bepaalde periodes helemaal niet rijden zonder winterbanden. 
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Twee winterbanden? 

Winterbanden zijn een hele investering. Veel mensen zoeken naar een manier om op winterbanden te besparen, door bijvoorbeeld alleen de 

aangedreven wielen van winterbanden te voorzien. Dit is ronduit onveilig! Beter helemaal geen winterbanden dan op twee wielen. Twee sets 

met verschillende soorten banden met verschillende eigenschappen levert een zeer onvoorspelbaar weggedrag op. Ook de niet aangedreven 

wielen (vaak de achterwielen) hebben een hele belangrijke functie in de stabiliteit en wegligging van uw auto. Een verschil in (zijdelingse) grip 

tussen de voor- en achterwielen zal de stabiliteit van uw auto ernstig in gevaar brengen. 

Autobedrijf M. Lijzenga adviseert: 

Mocht u tijdens de wintermaanden naar en door het buitenland rijden, monteer dan vier 

geschikte winterbanden onder uw auto. Hierdoor rijdt u een stuk veiliger en voldoet uw auto 

aan de geldende normen. Gaat u de bergen in? Neem dan ook sneeuwkettingen mee. Het 

weer in de bergen kan verradelijk zijn! 
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Prijslijst winterbandensets* Citroën (* velg, band, monteren, balanceren. Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Maat B-merk A-merk 

Berlingo - 86t 175/65R14 €419,- €479,- 

Berlingo 2 - 94t 205/65R15 €629,- €729,- 

C1 155/65R14 €369,- €469,- 

C2 175/65R14 €435,- €465,- 

C3 175/65R14 €435,- €465,- 

C3/2 195/55R16 o.a. €679,- 

C3 Picasso 195/60R15 €499,- €529,- 

C4 195/65R15 €485,- €529,- 

C4/2 205/55R16 €569,- €645,- 

(Grand) C4 Picasso 215/55R16 €689,- €749,- 

C5 195/65R15 €485,- €529,- 

C5/2 215/55R16 €695,- €749,- 

C5/3 225/60R16 €559,- o.a. 

C8 215/60R16 €729,- o.a. 

DS3 195/55R16 o.a. €679,- 

DS4 215/60R16 €679,- o.a. 

Saxo 155/70R13 €399,- €419,- 

Xantia 185/65R15 €499,- €595,- 

Xsara 185/65R15 €469,- €515,- 

Xsara/2 185/60R15 €499,- €529,- 

Xsara Picasso 185/65R15 €495,- €585,- 
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Prijslijst winterbandensets* Peugeot (* velg, band, monteren, balanceren. Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen) 

Type Maat B-merk A-merk 

1007 176/65R14 €399,- €465,- 

107 155/65R14 €405,- €469,- 

206 175/65R14 €399,- €465,- 

208 185/65R15 €495,- €585,- 

307 195/65R15 €485,- €535,- 

308/1 195/65R15 €485,- €535,- 

308/2 205/55R16 €569,- €649,- 

3008 205/60/R16 €609,- €665,- 

407 205/60R16 €615,- €674,- 

4007 215/70R16 €745,- €765,- 

4008 215/70R16 €745,- €765,- 

508 215/60R16 €685,- o.a. 

5008 185/65R15 €689,- €754,- 

Bipper 185/65R15 €495,- €584,- 
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Prijslijst winterbandensets* Bedrijfswagens (* velg, band, monteren, balanceren. Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen) 

Type Maat B-merk A-merk 

Nemo 175/70R14 €415,- €479,- 

Berlingo - 86t 175/65R14 €419,- €485,- 

Jumper 215/65R16 €799,- €885,- 

Jumper 2 215/75R16 o.a. €885,- 

        

Bipper 175/70R14 €409,- €479,- 

Partner 175/65R14 €419,- €485,- 
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Winterbanden opslag Autobedrijf M. Lijzenga 

U wilt uw winterbanden opslaan in de zomer en uw zomerbanden in de winter? Dat kan bij Autobedrijf M. Lijzenga. Voor slechts €70,- slaan wij 

uw banden verzekerd op en wisselen we twee maal per jaar uw banden. (mits het een set incl. velgen betreft). Tevens worden de velgen en 

banden schoongemaakt, houden we het profiel bij en krijgt u twee maal per jaar een uitnodiging voor de bandenwissel. 

Opslag winter- & zomerbanden (verzekerd) €70,- Per jaar 

- Inclusief twee maal wisselen per jaar, mits het een set op velgen betreft. 

- Exclusief eventueel balanceren van wielen en wisselen van banden op velg. 

Sneeuwkettingen Autobedrijf M. Lijzenga 

Huur 

Sneeuwkettingen €15,- Per week 

- Diverse maten aanwezig. Mocht uw maat niet aanwezig zijn, dan kunt u deze bij ons kopen. 

Verkoop 

Wielmaat Prijs Aantal 

13" € 29,50 Per set 

14" € 37,50 Per set 

15" € 39,50 Per set 

16" € 45,50 Per set 

17" € 50,50 Per set 

18" en hoger o.a.  Per set 



 
 

Gevarendriehoek Autobedrijf M. Lijzenga 

Gevarendriehoek € 7,50 Per stuk 

 

Vloeistoffen Autobedrijf M. Lijzenga 

Koelvloeistof groen €5,- 1 liter 

Koelvloeistof roze (LongLife) €5,- 1 liter 

LHM €10,- 1 liter 

LDS €15,- 1 liter 

Motorolie 5W/40 €10,- 1 liter 

Motorolie 5W/30 € 12,50 1 liter 

Transmissieolie € 17,50 1 liter 

Remvloeistof €11,- 1 liter 

Ruitensproeiervloeistof (antivries)  € 2,10 1 liter 

 

Accu’s Autobedrijf M. Lijzenga 

45AH Origineel PSA €69,- 

60AH Origineel PSA €99,- 

72AH Origineel PSA €119,- 

 

 

 

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dit bulletin, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is. 

Autobedrijf M. Lijzenga is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van verkeerde of onduidelijke informatie in dit bulletin. 


