Ben jij goed te zien op de fiets?
Met goede fietsverlichting en reflectiematerialen zorg je ervoor dat je goed zichtbaar bent in
het verkeer. Dat is belangrijk voor jou maar ook voor anderen. Zeker in deze donkere dagen.
Als fietser moet je in het donker, schemer en bij slecht zicht een voorlicht en een achterlicht aan
hebben. Je mag daarvoor ook losse lampjes gebruiken. Vaste verlichting aan de fiets is echter veel beter.
Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben. In deze flyer staan de regels nog eens op een rij.

Regels voor fietsverlichting:

Boetes:

> voorop: wit of geel licht;

Je kunt een boete krijgen als:

> achterop: rood licht;

> je geen werkend voor- of achterlicht voert in het donker,

> de lampen mogen andere weggebruikers niet verblinden;
> de lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen,
ze mogen niet knipperen en losse lampjes mogen niet teveel
bewegen;
> losse lampjes mogen alleen aan het bovenlichaam
gedragen worden. Niet aan het hoofd, armen of benen;

schemer of bij slecht zicht;
> je fietst zonder reflectoren aan de achterkant van je fiets,
in de trappers en in de wielen/banden van je fiets;
> het licht van je fiets een verkeerde kleur heeft, knippert,
niet zichtbaar is of als je het op een verkeerde plek hebt
bevestigd.

> losse lampjes mag je vastmaken aan kleding of tas;
> losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets
voor of overheen hangen;
> extra lampen zijn niet toegestaan. Zoals grappige ledjes in
wielen of meer dan één koplamp.

Naast de verplichte fietsverlichting en reflectie kun je met
extra reflectiemateriaal aan je jas of tas zorgen voor een
nog betere zichtbaarheid. Voor je eigen veiligheid en die van
anderen is het belangrijk dat je goed te zien bent.

Een fiets met twee voorwielen (bijvoorbeeld een bakfiets)
moet aan de voorkant twee witte of gele lampen hebben en
aan de achterkant één rood licht.

Regels voor reflectie:
Een fiets met twee wielen moet de volgende reflectie hebben:

In het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) werken gemeenten en
provincie samen aan een veilig bereikbaar Drenthe. Het VVBD roept alle
Drenten op samen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen verkeersveiligheid én die van anderen: ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’.

> een rode reflector aan de achterkant;
> gele reflectoren in de trappers;
> witte of gele reflectoren op de wielen of banden.
Heeft je fiets één voorwiel en twee achterwielen én is hij
breder dan 0,75 meter? Dan moet je fiets, naast de hierboven
genoemde reflectoren, ook nog een naar voren gerichte witte
reflector hebben. Bij een (bak)fiets met twee voorwielen en
één achterwiel gelden alleen de hierboven genoemde regels
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