
Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl

10 tips
1  Check je verlichting regelmatig. Zorg dat je fiets is voorzien van werkende verlichting. 

2  Zorg dat je lichten voldoen aan de regelgeving. Zo moet wit of geel licht voor, rood  
licht achter en mag je licht niet knipperen. Kijk op de achterzijde voor de regels.

3 Is je vaste fietsverlichting kapot of gestolen? Gebruik dan losse fietslampjes. 
  Bevestig deze aan je fiets of zichtbaar aan je bovenlichaam. Zorg dat het voorlampje 

recht vooruit schijnt en het achterlampje recht achteruit. 
  Zeker weten dat je met goede verlichting op weg gaat? Koop dan verlichting met het 

RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). Kijk op keurmerkfietsverlichting.nl welke verlichting 
daaronder valt.

4   Let ook op de reflectoren. Vervang deze als ze kapot of weg zijn. Achter moet een rode 
reflector aanwezig zijn, op de trappers gele en op de wielen of banden witte of gele.

5   Doe je lichten al in de schemerperiode aan en als er slecht zicht is, bijvoorbeeld door 
regen. Ook dan ben je niet meer goed zichtbaar.

6   Heb je echt even geen licht op je fiets, probeer dan alleen tijdens lichte uren te fietsen 
(in de winter na de ochtendspits en voor de avondspits).

7   Draag lichte kleding of kleding met opvallende lichte accenten. In een gele jas ben  
je beter zichtbaar dan in een zwarte jas.

8   Vergeet je vaak je lichten aan te zetten? Koop dan een lamp met lichtsensor. 
 De lichten gaan dan automatisch aan bij schemer of slecht weer.

9  Spreek anderen aan als ze hun licht (nog) niet aan hebben. Zo draag je ook bij aan 
 de zichtbaarheid en veiligheid van andere fietsers. 

10   Moet je fiets naar de fietsenmaker? Vraag dan of hij ook je verlichting checkt.

Hoe ben ik

zichtbaar

op de fiets?
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