REIS VEILIG DOOR
DE ‘SOUTHERN FORESTS’ REGIO

Auto rijden op Australische landwegen die je niet kent, kan erg gevaarlijk
zijn. Rijden op landwegen is heel anders dan rijden in een stad of dorp,
dus neem voor Uw veiligheid de tijd om deze informatie te lezen.
Smalle wegen
Rijd langzaam met de nodige
voorzichtigheid, aangezien er vele
vrachtwagens, caravans, tractoren,
landbouwmachines enz. op onze
wegen rijden.

Ongelijke bermen & los grind
Kunnen een gevaarlijk schuivend
effect hebben, waardoor U de
controle over de auto kunt
verliezen, plotseling in een gat in de
weg kunt vallen, met de auto van
een afgrond kunt rollen of tegen
een boom kunt aanrijden.

Wilde dieren & boerderij dieren
Kijk uit voor dieren op en langs de
weg, vooral kangoeroes tijdens
zonsondergang en –opgang. Deze
dieren kunnen groot zijn en een
botsing kan leiden tot ernstig letsel
en overlijden van reizigers in
auto 's.

Bereik mobiele telefoon netwerk
Op de meeste landwegen is
beperkt tot geen mobiele telefoon
bereik. Laat iemand weten waar U
naartoe gaat en neem een geprinte
routekaart mee.

Puin op wegen
Pas op voor gevallen bomen en
takken op landwegen.

Bochtige wegen
Let op waarschuwingssignalen; ze
zijn er voor Uw eigen veiligheid en
geven aan dat er een risico of
gevaar is.

Water & zware regenbuien
Water plassen op wegen kunnen
ongecontroleerd
glijden
van
voertuigen veroorzaken. Vermijd
het gebruik van cruise control in nat
weer daar dit het risico verhoogt.

Vermoeidheid
Kan leiden tot desoriëntatie of in
slaap vallen achter het stuur. Dit
kan de beste bestuurders gebeuren
met het risico op een botsing.

Rijden
op
wegen
zonder
snelheidsborden
Rijd met een snelheid die past bij de
wegomstandigheden.
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Ongescheiden wegen
Op
wegen
zonder
witte
middenmarkering kunnen voertuigen aan de andere kant van de
weg belanden met het risico op een
botsing met tegenliggers tot gevolg.
Blijf aan de linkerkant van de weg.

Wegen in slechte condities
Sommige landwegen hebben een
slecht wegdek, bijvoorbeeld gaten
in de weg, hetgeen de kans op een
ongeluk kan vergroten. Pas Uw
rijstijl
aan
aan
de
wegomstandigheden.

Slecht onderhouden voertuigen
Voertuigen in slechte staat van
onderhoud,
bijvoorbeeld
met
slechte banden, dragen bij aan de
vele landelijke verkeersongelukken.
Geen excuus noch geld is het
waard Uw leven of dat van anderen
te riskeren.

Slechte zicht
Matig uw snelheid als de
zichtbaarheid verminderd is als
gevolg van regen, mist, rook,
bomen of slecht licht; het kan Uw
leven redden.

Belangrijke Australische verkeersregels
voor de veiligheid van Uzelf en anderen
 De bestuurder en passagiers moeten te allen tijde veiligheidsgordels dragen.
 Te hard rijden – het is niet toegestaan sneller dan de aangeduide snelheid te
rijden.
 Rijd altijd aan de linkerkant van de weg.
 Het is strafbaar te rijden onder invloed van drugs of alcohol.
 Het is niet toegestaan om Uw mobiele telefoon te gebruiken terwijl U rijdt.
Handsfree gebruik is toegestaan.
 De maximale toegestane snelheid, tenzij anders aangeduid, is 110 km/u.
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