
Handleiding gebruik 
spiegelafstelplaats



Staan uw spiegels juist afgesteld?
Door regelmatig uw spiegels goed af te 
stellen heeft u meer zicht. Zo verkleint u de 
kans dat u betrokken raakt bij een ernstig 
ongeval met bijvoorbeeld fietsers. De spiegel-
afstelplaats is daarbij een prima hulpmiddel.

Hoe werkt de spiegelafstelplaats? 
Rijd uw vrachtwagen recht tussen de opstel-
lijnen. Stop zo dat u de oogmeetlijn (links 
naast u op de grond) precies naast u heeft. Uw 
ogen moeten zich loodrecht boven deze lijn 
bevinden. Zet uw stoel in de juiste positie en 
ga recht zitten. Kijk in uw rechter spiegels.
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(*)  Het vereiste zichtveld voor de trottoir- en frontzichtspiegel mag ook worden gerealiseerd met 
een erkend camera-/monitorsysteem.

Welk vak moet u kunnen zien met welke spiegel?

Vak 1 Hoofdspiegel 
In de hoofdspiegel ziet u alle lijnen van vak 1.

Vak 2 Breedtespiegel 
Vrachtauto’s toegelaten voor 2007 bereiken dit vereiste zichtveld in 
combinatie met een erkend zichtveldsysteem zoals de Dobli-spiegel, 
DAF-spiegel, camera of binnenspiegel. In deze spiegel ziet u alle lijnen en 
de buitenste lijn van vak 1. 

Vak 3 Trottoirspiegel(*)
Voor vrachtauto’s toegelaten voor 2007: 
U ziet ten minste de binnenlijnen van vak 3.
Voor vrachtauto’s toegelaten sinds 2007: 
U ziet alle buitenlijnen van vak 3.

Vak 4 Frontzichtspiegel(*)
Verplicht voor vrachtauto’s toegelaten sinds januari 2007. 
U ziet alle lijnen van vak 4.
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Zo staan uw spiegels goed afgesteld! 
De spiegelafstelplaats met de bijbehorende handleiding is een initiatief van TVM verzekeringen De spiegelafstelplaats met de bijbehorende handleiding is een initiatief van TVM verzekeringen 
in samenwerking met de Stichting Veiligheidsplan Transvemij, het ministerie van Verkeer en in samenwerking met de Stichting Veiligheidsplan Transvemij, het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en Transport en Logistiek Nederland.

Genoemde partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in

verband met de aanleg of het gebruik van de spiegelafstelplaats.


