
Bijzondere verrichtingen

Vooruit file parkeren
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Dit is een bijzondere verrichting. Een bijzondere verrichting dient altijd veilig en vloeiend te verlopen. Overige 
weggebruikers hebben hierbij altijd voorrang. 

 moraaw ne eoH gnilednaH

1. Kijk goed. Kijk of er geparkeerd mag worden in het parkeervak. Houd rekening 
met voor invaliden gereserveerde vakken. Parkeer alleen vóóruit in
file als er 3 of méér parkeerplaatsen vrij zijn.

Module
Vooruit file
parkeren (rechts)

Pagina 1

2. Kijk goed.  Spiegel (= binnenspiegel, desbetreffende buitenspiegel, desbetreffende
     (als er langs de kant wordt  dode hoek) naar de gewenste kant. 
     gestopt)

4. Doe de richtingaanwijzer aan. 
(als er langs de kant wordt 
gestopt) 

Met de linkerhand, naar de gewenste kant. 
Zo wordt aan de overige weggebruikers duidelijk gemaakt dat er 
gestopt wordt aan de rechterkant. 

5. Geef een remsignaal. Met de rechtervoet, door het rempedaal kort aan te tikken. 
Zo wordt voor het achteropkomende verkeer duidelijk dat er gestopt 
gaat worden. 

6. Kijk nogmaals goed. Kijk in de binnenspiegel hoe de situatie achter de auto is, dus of er 
gereageerd wordt door het achteropkomende verkeer. 

7. Rem door. Met de rechtervoet. Voer geleidelijk de remdruk op. 

8. Kijk nogmaals goed. Kijk in de binnenspiegel. Blijf dit regelmatig doen tijdens het remmen. 

9. Trap het koppelingspedaal in. Met de linkervoet (als de toerenteller rond de 1200 toeren is).
Doe dit snel, om te voorkomen dat de motor afslaat.

10. Kijk nogmaals goed. Spiegel (= binnenspiegel, desbetreffende buitenspiegel, desbetreffende
dode hoek) naar de gewenste kant vóór je bij de laatste geparkeerde
auto bent. 

11. Rij langzaam. Rij langzaam (stapvoets) op het moment dat je bij het instuur moment
bent.

12. Stuur in. Stuur in als je buitenspiegel ter hoogte is van de voorzijde van de
geparkeerde auto. 

13. Stuur terug. Begin terug te sturen als het midden van de auto (zie referentiepunt)
ter hoogte is van de, in de voorruit geziende, stoeprand.

14. Stop de auto. Breng de auto ín een vak tot stilstand zodanig dat de auto evenwijdig
aan de stoeprand staat op ongeveer 15 cm afstand tot die stoeprand.

15. Veilige positie. Zet de auto op de handrem én de versnellingspook in neutraal.

3. Laat het gaspedaal los. Met de rechtervoet. 
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Stap 1:
Kijk goed. Kijk ook verder de straat in. Kies een
makkelijke parkeerplaats.
Kijk of er geparkeerd mag worden in het
parkeervak. Houd rekening met voor invaliden
gereserveerde vakken. Parkeer alleen vóóruit in
file als er 3 of méér parkeerplaatsen vrij zijn.

Stap 2-4:
Kijk goed. Kijk voor je, in de binnenspiegel, 
rechter buitenspiegel en over je rechjter schouder.
Geef richting aan naar rechts.

Stap 10:
Kijk nogmaals goed. Spiegel (= binnenspiegel,
desbetreffende buitenspiegel, desbetreffende
dode hoek) naar de gewenste kant vóór je bij de
laatste geparkeerde auto bent. 
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Stap 12:
Stuur in. Stuur in als je buitenspiegel ter hoogte
is van de voorzijde van de geparkeerde auto.

Stap 12:
Stuur in.

Stap 13:
Stuur terug. Begin terug te sturen als het midden
van de auto (zie referentiepunt) ter hoogte is van
de, in de voorruit geziende, stoeprand.
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Stap 13:
Stuur terug.

Stap 14:
Stop de auto. Breng de auto ín een vak tot
stilstand zodanig dat de auto evenwijdig aan
de stoeprand staat op ongeveer 15 cm afstand
tot die stoeprand.
Zet de auto op de handrem én de
versnellingspook in neutraal.




