
       

Meer weten over het stimuleren van efficiënt en milieuvriendelijker autorijden? 
Kijk op: zuidlimburgbereikbaar.nl

Wist je dat rijden met juiste bandenspanning een aanzienlijke 
besparing van kosten en CO2 oplevert? Wie met de juiste banden-
spanning rijdt, rijdt veiliger, verbruikt minder brandstof, maakt 
minder lawaai en stoot minder CO2 en fijnstof uit. De maatregel  
om autobanden op spanning te houden is in het Klimaatakkoord 
opgenomen. Gemiddeld rijden circa 60% van de auto mobilisten  
rond met onderspanning. Met de juiste bandenspanning bespaar  
je niet alleen CO2, maar ook kosten, al snel tot 100 euro per jaar.  
Bij normaal gebruik verliezen banden altijd gelijdelijk spanning. 
Daarom is het nodig ze elke twee maanden te controleren en  
indien nodig lucht te geven.

Slimme Bandenpomp op je eigen locatie

Voor de Slimme Bandenpomp betaal je jaarlijks een kostendekkende  
vergoeding (van € 2.500,- excl. BTW). Deze kosten verdien je al terug met  
een (lease)wagenpark vanaf 25 auto’s of 100 keer gebruik. Zuid-Limburg 
Bereikbaar stelt ook in 2021 voor aangesloten convenantpartners een 
tegemoetkoming van 20% van de kosten ter beschikking. Hierdoor verdien  
je de Slimme Bandenpomp nog sneller terug. Het gebruik van de Slimme 
Bandenpomp is gratis.
De Slimme Bandenpomp wordt gevoed door een zonnepaneel op de  
installatie. Hierdoor is aansluiting op het elektriciteitsnet niet nodig.

Onjuiste bandenspanning

Uit onderoek blijkt dat circa 60% van de automobilisten met onderspanning rijdt. Ook na het oppompen bij een  
gangbare luchtpomp heeft 51% van de bannen nog altijd niet de juiste spanning. Nog opvallender is dat 37%  
van de gebruikers wegrijdt met een lagere spanning dan waar ze mee kwamen! Met de Slimme Bandenpomp  
wordt de gebruiker stap voor stap meegenomen in het goed oppompen van de banden. Daarnaast wordt er  
gelijk  op belangrijke factoren gecorrigeerd, zoals het weer en warmte van de banden.

Slimme Bandenpomp  
op het werk
Je medewerkers controleren zelf hun 
bandenspanning en rijden veiliger
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Maak de keuze voor auto of overig  
(zoals aanhangwagen, motor of reserveband). 

Vul het kenteken van de auto in. Aan de hand 
hiervan wordt de juiste spanning opgezocht.  
Je kunt ook handmatig de spanning invoeren. 

Aan de hand van enkele vragen wordt de  
spanning gecorrigeerd voor warmte,  
bandenmaat en mate van belasting.

Wanneer alle banden opgepompt zijn krijg  
je een overzicht te zien met de besparingen 
(in brandstof, CO2 uitstoot en bandenslijtage).

Selecteer de juiste band en pomp de  
banden op.4


