Aan- en afkoppelen aanhangwagen
Aankoppelen aanhangwagen

• Neuswiel of steunpoot naar beneden draaien.
• Bij type A uw eigen nummerplaat plaatsen.
• Disselslot verwijderen en het complete slot meenemen.
• Ontgrendel de disselkoppeling (handel omhoog naar voren halen en
aanhangwagen omhoog tillen).
• Slot en pen uit slotpaal halen en de paal laten zakken.
• Koppeling over trekhaak laten vallen.
• Neuswiel of steunpoot geheel omhoog draaien.
• Breekkabel vastmaken.
• Verlichtingskabel vastmaken en verlichting controleren.
• Controleer of de handrem van de aanhangwagen vrij staat.
• Plaats slotpaal en slot terug zodat de aanhanger bij inlevering op de zelfde plaats terug
geplaatst kan worden.

Rijden

• Rijdt u met een aanhanger, dan geldt een maximumsnelheid van 90 km. per uur.
• Laat u de aanhangwagen onbeheerd achter, plaats dan altijd het meegeleverde disselslot.
• In geval van een lekke band, bevindt zich het reservewiel onder de aanhangwagen.

Laden
•
•
•
•
•
•

Laad nooit meer dan het maximum laadvermogen.
Verdeel de lading, 60% voorin en 40% achterin.
Zware lading altijd voorin plaatsen (dichtst bij de trekhaak).
Zet de lading goed vast.
Breng bij open aanhangwagens een net over de lading aan.
Controleer of de achterklep en het zeil (indien van toepassing) goed gesloten zijn.

Afkoppelen & inleveren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slot en pen uit slotpaal halen en de paal laten zakken.
Draai neuswiel of steunpoot naar beneden.
Maak de stekker van de verbindingskabel los (niet aan de kabel lostrekken)!!!
Breekkabel losmaken.
Ontgrendel de disselkoppeling (zie punt 4 bij aankoppelen)
Plaats aanhangwagen weer op de juiste plaats.
Plaats slotpaal en pen en slot.
Plaats disselkoppeling op de kogel van de slotpaal en monteer het disselslot.
Controleer of aanhangwagen leeg en schoon is.
Verwijder indien nodig uw eigen nummerplaat.
Meld eventuele opgelopen schade en / of gebreken, dit voorkomt ergernis bij de volgende
huurder
• Lever de sleutels en papieren in aan de kassa, voor het opmaken van de rekening.

