Holandia
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi]
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, które mogą być modyfikowane
znakami drogowymi wynoszą:

W terenie zabudowanym

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 80 km/h i 100 km/h

Autostrady / drogi ekspresowe - 130 km/h / 120km/h
Z autostrad mogą korzystać wyłącznie pojazdy zdolne rozwijać prędkość 60 km/h.

Pojazdy do 3,5t z przyczepą:

W terenie zabudowanym

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 80 km/h

Autostrady / drogi ekspresowe - 90km/h
Pojazdy powyżej 3,5t i autobusy:

W terenie zabudowanym

- 50 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 80 km/h

Autostrady / drogi ekspresowe - 100 km/h (tylko autobusy) / 80 km/h

Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Osoby zwolnione z obowiązku pasów bezpieczeństwa: pasażerowie transportu publicznego gdzie
dozwolony przewóz osób na stojąco; osoby na wózkach inwalidzkich.
Foteliki i przewożenie dzieci
Pasażerowie do lat 18 i 135 cm wzrostu muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń
zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Urządzenia zabezpieczające muszą spełniać
wymogi standardu ECE 44/03 lub 44/04.
Dzieci do lat 3 nie mogą podróżować pojazdem, który nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
Dzieci powyżej 3 lat mogą podróżować z przodu, z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających
dostosowanych do ich wzrostu i wagi, tyłem do kierunku jazdy. Należy jednak wtedy wyłączyć
poduszkę powietrzną pasażera, jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa na przednich fotelach, mogą na nich
podróżować jedynie pasażerowie o wzroście powyżej 135 cm.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila (także dla kierowców
zawodowych).
Niższy limit, 0,2 promila, stosuje się dla kierowców o stażu prawa jazdy do 5 lat, a także dla
kierowców motorowerów w wieku do lat 24.
W uzasadnionych przypadkach po kontroli oddechu kierowca zostaje skierowany na badanie z krwi.
Powszechne losowe kontrole trzeźwości.
Jeżeli stężenie alkoholu przekracza dopuszczalny limit, kierowca podlega karze grzywny od 340 do
700 euro, zatrzymania prawa jazdy na 6 miesięcy i/lub kara pozbawienia wolności.

Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania również w porze dziennej przez cały rok.
Mandaty i kary
Płatne na miejscu. W wypadku nieprawidłowego parkowania policja może ściągnąć należność od
razu, lub sholować pojazd na koszt właściciela. W przypadku poważniejszych wykroczeń, jak wyraźne
przekroczenie prędkości lub jazda w stanie nietrzeźwym, policja ma prawo zatrzymać pojazd
kierowcy.
Bardzo restrykcyjnie egzekwowane ograniczenia prędkości.

Przykłady wysokości mandatów za inne wykroczenia: przejechanie na czerwonym świetle,
korzystanie z telefonu bez zestawu: 220 euro; brak pasów: 120 euro; przekroczenie prędkości: od 28
euro (przy +5 km/h) przez 300 euro (przy +30 km/h) aż po sąd (powyżej 40 km/h).
Motocykle i skutery
Światła mijania również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i
pasażera każdego pojazdu zdolnego rozwinąć 25 km/h. Dotyczy to również mikroaut.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna ołowiowa – niedostępna. Dostępna benzyna pod nazwą „Super 98”, z dodatkiem
ołowiowym.
Benzyna bezołowiowa (92 & 95 oktanów) - dostępna
Olej napędowy - dostępny
LPG – dostępny, pod nazwą „Autogas”
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, poza promami.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do
Holandii upewnij się u wydawcy karty, czy będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy
- trójkąt ostrzegawczy
- gaśnica, komplet żarówek zapasowych i apteczka - zalecane
- wyposażenie zimowe – przepisy nie regulują kwestii opon zimowych; łańcuchy śniegowe –
dopuszczalne tylko w razie poważnego zalegania lodu lub śniegu. opony z kolcami – niedozwolone.

Inne obowiązujące wymogi / przepisy
W razie wypadku należy zastosować trójkąt ostrzegawczy i/lub światła awaryjne.
Autobusy mają pierwszeństwo przy ruszaniu z przystanku w terenie zabudowanym.
Tramwaje mają pierwszeństwo, poza skrzyżowaniem z ulicą podporządkowaną.
Należy uważać na rzesze rowerzystów. Uwaga: rowerzyści często mają pierwszeństwo.
Obowiązuje zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne). Mandat
wynosi 420 euro.
Kierowca może rozmawiać przez telefon tylko z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego.

W miastach obowiązuje zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych, o ile nie wynika to z
bezpośredniego zagrożenia. Wysokie mandaty.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

