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Goedendag / Tot ziens
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Wat is er aan de hand ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
en anderen in gevaar
U kunt hier niet blijven staan
U bent in overtreding
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Ik laat u wegslepen
U moet voor een sleepdienst betalen
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
betaling door u is geregeld
Waar gaat u naar toe ?
Volg mij / de borden ……..
Er is een omleidingsroute, volg ………
Links / Rechts
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
		
Alstublieft / Dank u wel

Bom dia / Adeus
Entende o que estou a dizer ?
Não entendo o que está a dizer
Que se passa ?
Você não está seguro aqui, está a pôr-se
a si e aos outros em perigo
Não pode ficar aqui
Está a infringir a lei
Descansos de tacógrafos não são aqui permitidos
Vou tratar que o reboquem
Vai tre de pagar um serviço de reboque
O seu veículo ficará retido até que organize
o pagamento
Para onde está a viajar ?
Siga-me / os sinais…
Há um desvio, siga…
Esquerda / Direita
Está a transportar substâncias perigosas ?
Quanto pesa a sua carga ?
O seu veículo é muito alto, por favor aguarde
mais instruções
Ora aí está / Muito obrigado

pech
Ik heb een probleem met: rem / motor /
versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
de rijstrook afsluiten !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
		
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
pechhaven / vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?

Tenho um problema com: os meus travões / o motor /
a caixa de velocidades / ar
Já pediu assistência na estrada ?
Pode fazer você mesmo a reparação ?
De quanto tempo irá precisar?
Vou fechar a via agora / mais tarde /
depois da hora de ponta
Por favor não comece a reparação até que eu
lhe faça sinal
Quer que o reboque para um lugar seguro ?
Pode conduzir devagar pela borda da estrada
Por favor conduze até à próxima estação de serviço /
saída /oficina de mecânica / borda da estrada
Eu prestar-lhe-ei assistência / ajuda
Por favor mova o seu veículo para …
Por favor saia, ficará a salvo ali
Por favor coloque este colete para sua protecção

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

zero

1

um

2

dois

3

três

Está magoado / ferido?
Com quantas pessoas está a viajar ?
Já pedi ajuda, nomeadamente a …
Tem de trocar informações de seguro

4

quatro

5

cinco

6

seis

7

sete

8

oito

9

nove

Portugees/Português
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Sou um empresário de pronto‑socorro, responsável
pela segurança e circulação rodoviárias
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Terá de seguir as minhas instruções
Lees de zinnen die ik aanwijs
Por favor responda às perguntas que lhe indico
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Pode responder com indicações ou gestos

Portugees

ambulância

polícia

bombeiros

médico

reboque

hospital

perigoso

avaria

oficina de
reparação

bomba de gasolina

telefone

lavabos

parque

descanso
tacógrafo

hotel/motel

restaurante

banco/visa

acenda os faróis

fila

acidente
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Goedendag / Tot ziens
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Wat is er aan de hand ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
en anderen in gevaar
U kunt hier niet blijven staan
U bent in overtreding
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
		
Ik laat u wegslepen
U moet voor een sleepdienst betalen
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
betaling door u is geregeld
Waar gaat u naar toe ?
Volg mij / de borden ……..
Er is een omleidingsroute, volg ………
Links / Rechts
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
		
Alstublieft / Dank u wel

Dzień dobry / do widzenia
Czy Pan / Pani rozumie o czym ja mówię ?
Rozumiem o czym Pan / Pani mówi
Ja nie rozumiem o czym Pan/Pani mówi ?
Nie jest Pan / Pani tu bezpieczny (-a), naraża Pan /
Pani siebie i innych
Nie może Pan / Pani tu zostać
Łamie Pan / Pani prawo
W tym miejscu nie są dozwolone obowiązkowe
(na podstawie wskazań tachografu) przerwy w jeździe

Zorganizuję pomoc drogową, która odholuje Pana/Pani samochód

Będzie musiał (-a) Pan / Pani zapłacić za holowanie
Pana / Pani samochód będzie zatrzymany do czasu
zaaranżowania zapłaty
Dokąd Pan/Pani podróżuje ?
Proszę jechać za mną / według znaków ...
Tu jest objazd, proszę jechać za ...
W lewo / w prawo
Czy Pan / Pani transportuje niebezpieczne substancje ?
Ile waży Pana / Pani ładunek ?
Pana / Pani pojazd jest zbyt wysoki (ponadgabarytowy),
proszę czekać na dalsze instrukcje
Proszę bardzo / dziękuję bardzo

pech

Ik heb een probleem met: rem / motor /
Mam problem z hamulcami / silnikiem /
versnellingsbak / lucht
skrzynią biegów / układem pneumatycznym
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Czy zorganizował (-a) Pan / Pani asystę drogową, która będzie towarzyszyć ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Czy może Pan / Pani przeprowadzić naprawę samodzielnie ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ile czasu będzie Pan / Pani potrzebował (-a) ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Zamknę pas ruchu teraz / później / po godzinach szczytu
de rijstrook afsluiten !
		
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Proszę zaczekać z naprawą, aż dam Panu / Pani sygnał !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Czy mogę odholować Pana. / Pani samochód w bezpieczne miejsce ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Czy może Pan / Pani jechać powoli utwardzonym poboczem ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Proszę kontynuować jazdę do najbliżej stacji benzynowej /
pechhaven / vluchtstrook
wyjazdu / stacji awaryjnej / utwardzonego odcinka pobocza
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Udzielę Panu/Pani asysty / będę Pana / Panią chronił
Verplaats uw voertuig naar ………..
Proszę przemieścić Pana / Pani samochód do ...
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Proszę wysiąść, może Pan / Pani stanąć bezpiecznie tam
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę założyć tę
		
kamizelkę odblaskową

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen
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Czy jest Pan / Pani ranny (-a) / chory (-a) ?
Ile osób podróżuje wraz z Panem/Panią ?
Wezwałem pomoc, a mianowicie ...
Muszą Państwo wymienić pomiędzy sobą dane Państwa
towarzystw ubezpieczeniowych

4

cztery

5

pię

6

sześć

7

siedem

8

osiem

9

dziewięć

Pools/Polski
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ruch drogowy
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Musi się Pan/Pani stosować do moich instrukcji
Lees de zinnen die ik aanwijs
Proszę przeczytać zdania, które zostały przeze mnie wskazane
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Może Pan/Pani udzielić odpowiedzi udzielając
wskazań lub przy pomocy gestykulacji

karekta pogotowia radiowóz policyjny

Pools

straż pożarna

lekarz

pomoc drogowa

szoita

materiały
niebezpieczne

awaria

stacja napraw

stacja beznzynowa

telefon

toalety

parking

obowiązkowa przerwa
w jeździe (na podstawie
wskazań tachografu)

hotel/motel

restauracja

bank/karta
kredytowa

prosimy włączyć
światła

korek drogowy

wypadek
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Goedendag / Tot ziens
Bună ziua / La revedere
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Înţelegeţi ce spun ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Nu înţeleg ce spuneţi
Wat is er aan de hand ?
Ce s-a întîmplat ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Nu sunteţi în siguranţă aici, vă puneţi în pericol propria
en anderen in gevaar
siguranţă şi a altora
U kunt hier niet blijven staan
Nu puteţi sta aici
U bent in overtreding
Încălcaţi legea
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Nu aveţi voie să parcaţi aici pentru înregistrarea pauzei
		
pe tahograf
Ik laat u wegslepen
Voi chema pe cineva să vă tracteze
U moet voor een sleepdienst betalen
Va trebui să plătiţi pentru serviciul de tractare
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Vehicolul dumneavoastră va fi reţinut până veţi putea plăti
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Încotro călătoriţi ?
Volg mij / de borden ……..
Urmaţi-mă / Urmaţi semnele ...
Er is een omleidingsroute, volg ………
Există o rută de ocolire, urmaţi …
Links / Rechts
Stânga / Dreapta
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Transportaţi substanţe periculoase ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Ce greutate are încărcătura ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Vehicolul dumneavoastră este prea înalt, vă rog aşteptaţi
		
instrucţiuni
Alstublieft / Dank u wel
Vă rog / Mulţumesc frumos

pech
Ik heb een probleem met: rem / motor /
versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
		
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga de rijstrook afsluiten !
/ nu / later / na de drukte
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen
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Am o problemă cu: frânele / motorul / cutia de viteze /
aerul
Aţi chemat asistenţa rutieră ?
Puteţi repara singur vehicolul ? /
Puteţi repara singură vehicolul ?
De cât timp aveţi nevoie ?
Voi închide banda de circulaţie!
/ acum / mai târziu / după perioada de vârf
Vă rog aşteptaţi cu reparaţiile până vă fac semn !
Doriţi să vă tractez până la un loc sigur ?
Puteţi merge încet pe banda de urgenţă ?
Mergeţi înainte până la următroarea benzinărie / ieşire /
bandă de urgenţă
Vă voi asista / proteja
Vă rog mutaţi vehicolul la …
Vă rog ieşiţi, puteţi sta acolo în siguranţă
Vă rog puneţi-vă această vestă pentru mai multă siguranţă
Sunteţi rănit / bolnav? / Sunteţi rănită/bolnavă ?
Cu câte persoane călătoriţi ?
Am cerut asistenţă de urgenţă la ...
Trebuie să îmi daţi detaliile asigurării dumneavoastră
de accidente

4

patru

5

cinci

6

şase

7

şapte

8

opt

9

nouă

Roemeens/Română
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Reprezint o companie de remorcare/tractare, şi răspund
de securitatea şi circulaţia fără obstacole pe drumuri
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Trebuie să urmaţi instrucţiunile mele
Lees de zinnen die ik aanwijs
Citiţi vă rog propoziţiile indicate de mine
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Puteţi răspunde cu indicaţii sau gesturi

Roemeens

ambulanţă

poliţia

pompieri

medic

asistenţă

spital

substanţe
periculoase

defecţiune

post de
depanare

statie de benzină

telefon

toalete

parcare

pauză pe tahograf

hotel/motel

restaurant

bancă/bancomat

aprindeţi luminile

coadă

accident
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Goedendag / Tot ziens
Добрый день / До свидания
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Вы понимаете, что я имею в виду ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Я не понимаю, что Вы имеете в виду
Wat is er aan de hand ?
В чем дело ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Здесь небезопасно, Вы подвергаете опасности себя
en anderen in gevaar
и других
U kunt hier niet blijven staan
Здесь нельзя останавливаться.
U bent in overtreding
Вы нарушаете закон.
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Стойки тахометра здесь запрещены
Ik laat u wegslepen
Я договорюсь, чтобы Ваш автомобиль эвакуировали.
U moet voor een sleepdienst betalen
Вам необходимо оплатить за услугу эвакуатора
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Вам не вернут автомобиль, пока Вы не оплатите
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Куда Вы направляетесь ?
Volg mij / de borden ……..
Следуйте за мной / знакам
Er is een omleidingsroute, volg ………
Там есть объезд, следуйте …
Links / Rechts
Лево / Право
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Вы перевозите опасные вещества ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Сколько весит Ваш груз ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Ваш автомобиль слишком высокий, пожалуйста,
		
ожидайте дальнейших инструкций
Alstublieft / Dank u wel
Ну вот поехал! / Большое спасибо

pech
Ik heb een probleem met: rem / motor /
versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
de rijstrook afsluiten !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
		
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
pechhaven / vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
		
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?
		

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

нуль

1

один

2

два

3

три

У меня проблема с: тормозами / двигателем /
коробкой передач / воздушным устройством
Вы связались со службой технической помощи на дороге ?
Вы можете выполнить ремонт сами ?
Сколько времени Вам понадобиться ?
Я закрою проезд сейчас / позже / после часа пик
		
Пожалуйста, повремените с ремонтными работами,
пока я не дам Вам сигнал.
Мне отбуксировать Вас в безопасное место ?
Не могли бы Вы ехать вдоль обочины медленно ?
Пожалуйста, продолжайте так до ближайшей
автозаправки / станции тех. обслуживания / обочины
Я помогу Вам / защищу Вас
Пожалуйста, припаркуйте автомобиль к …
Пожалуйста, выйдите, Вы можете находиться там в
безопасности
Пожалуйста, оденьте этот жилет для дополнительной
безопасности
Вы не ушиблись / больны?
Сколько человек с Вами едит?
Я звал на помощь, а именно …
Вам необходимо изменить данные страховой компании

4

четыре

5

пять

6

шесть

7

семь

8

восемь

9

девять

Russisch/русский
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Я – эвакуатор, отвечающий за безопасность и
непрерывное движение на дорогах
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Вы должны следовать моим инстукциям
Lees de zinnen die ik aanwijs
Пожалуйста, прочитайте предложение, на которое
я указываю
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Вы можете ответить с помощью знаков или жестов

скорая

полиция

пожарная

доктор

эвакуатор
Russisch

больница

опасно

поломка

ремонт

бензин

телефон

туалет

парковка

тахометр

отел/мотель

ресторан

банк/виза

включите фары

очередь

авария
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Goedendag / Tot ziens
God dag / Adjö
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Förstår du vad jag menar ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Jag förstår inte vad du menar
Wat is er aan de hand ?
Är det något fel ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Du är inte säker här, du riskerar ditt eget
en anderen in gevaar
och andras liv
U kunt hier niet blijven staan
Du får inte stanna här
U bent in overtreding
Du bryter mot lagen
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Färdskrivarpauser tillåts inte här
Ik laat u wegslepen
Jag ska se till att du blir bortbogserad
U moet voor een sleepdienst betalen
Du måste betala för bogseringen
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Fordonet hålls kvar tills du ordnat med betalningen
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Vart är du på väg ?
Volg mij / de borden ……..
Följ efter mig / skyltarna …
Er is een omleidingsroute, volg ………
Det är en omväg, följ …
Links / Rechts
Vänster / Höger
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Transporterar du farligt gods ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Hur tung är lasten ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Ditt fordon är för högt, avvakta vidare instruktioner
Alstublieft / Dank u wel
Nu ordnar det sig / tack så mycket

s

pech
Ik heb een probleem met: rem / motor /
versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
de rijstrook afsluiten !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
pechhaven / vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?

Jag har problem med: bromsar / motorn /
växellådan / luft
Har du bett om hjälp från vägassistansen ?
Klarar du reparationen själv ?
Hur mycket tid behöver du ?
Jag stänger körbanan nu / senare /
efter högbelastningsperioden!
V.g. vänta med reparationsarbetet tills jag ger signal !
Ska jag bogsera dig till en säker plats ?
Kan du köra sakta längs vägrenen ?
V.g. fortsätt fram till nästa bensinstation / avfart /
motorstoppställe / vägren
Jag hjälper dig / skyddar dig
V.g. flytta fordonet till …
V.g. och kom ut, du kan stå säkert där borta
V.g. ta på dig den här västen som en extra säkerhet

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0
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3

tre

Är du skadad / sjuk?
Hur många är ni i ressällskapet ?
Jag har bett om hjälp, nämligen …
Du måste lämna uppgifter om försäkringsbolaget

4

fyra

5

fem

6

sex

7

sju

8

åtta

9

nio

Zweeds/Svenska
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Jag är en bärgare, ansvarig för säkerhet och
trafikgenomströmning på vägarna
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Du måste följa mina instruktioner
Lees de zinnen die ik aanwijs
V.g. läs de avsnitt jag pekar på
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Du kan svara med åtbörder och gester

ambulans

polis

brandförsvar

läkare

bärgare

sjukhus

farligt

motorstopp

reparationsställe

pump

telefon

toaletter

parkering

färdskrivarpaus

hotell/motell

restaurang

bank/visa

sätt på lyset

kö

olycka

M

JA

NEE

mätare

ja

nej

tid tim/min

10
tio

15

femton

20

tjugo

50

femtio

100

etthundra

1000

etttusen

Zweeds

10000
tiotusen

algemeen

Goedendag / Tot ziens
Dobrý deň / Dovidenia
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Rozumiete čo myslím ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Nerozumiem čo myslíte
Wat is er aan de hand ?
Čo sa deje ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Tu nie ste v bezpečí, ohrozujete seba a iných
en anderen in gevaar
		
U kunt hier niet blijven staan
Tu nemôžete zostať
U bent in overtreding
Porušujete zákon
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Prestávky na odpočinok tu nie sú povolené
Ik laat u wegslepen
Zariadim, aby ste boli odtiahnutý(á)
U moet voor een sleepdienst betalen
Budete musieť zaplatiť za odťahovú službu
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Vaše vozidlo bude zadržané pokým neprevediete platbu
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Kam cestujete ?
Volg mij / de borden ……..
Nasledujte ma / značky …
Er is een omleidingsroute, volg ………
Tam je obchádzka, riaďte sa …
Links / Rechts
Vľavo / Vpravo
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Prevážate nebezpečné látky ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Aký ťažký je Váš náklad ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Vaše vozidlo je príliš vysoké, prosím, čakajte na ďalšie
		
pokyny
Alstublieft / Dank u wel
Nech sa páči / ďakujem pekne

pech

sk

Ik heb een probleem met: rem / motor /
Mám problém s(so): brzdami / motorom / rýchlostnou
versnellingsbak / lucht
pákou / vzduchom v pneumatikách
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Postarali ste sa o to, aby prišla asistenčná služba ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Dokážete si to opraviť sám(a) ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Koľko času potrebujete ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Uzatvorím pruh teraz / neskôr / po dopravnej špičke !
de rijstrook afsluiten !
		
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Prosím, počkajte s opravou dokiaľ Vám nedám znamenie !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Mám Vás odtiahnuť na bezpečné miesto ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Mohli by ste ísť pomaly popri spevnenej krajnici ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Prosím, pokračujte do ďalšej(ďalšieho) čerpacej stanice /
pechhaven / vluchtstrook
odbočenia / havárijnej stanice / spevnenej krajnice
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Pomôžem Vám / Zabezpečím Vás
Verplaats uw voertuig naar ………..
Prosím, presuňte svoje vozidlo na …
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Prosím, vystúpte, bezpečne môžete stáť tam
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? Prosím, oblečte si túto vestu pre väčšiu bezpečnosť

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

Nula

1

Jeden

2

Dva

3

Tri

Ste zranený(á) / Je Vám zle ?
S koľkými osobami cestujete ?
Zavolal som pomoc, a to …
Musíte si vymeniť údaje o poisťovniach

4

Štyri

5

Päť

6

Šesť

7

Sedem

8

Osem

9

Deväť

Slowaaks/Slovenský

Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Som pracovník zásahovej služby, zodpovedný za
bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Musíte sa riadiť mojimi pokynmi
Lees de zinnen die ik aanwijs
Prosím, čítajte vety na ktoré ukážem
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Môžete odpovedať pomocou znakov alebo gestikulácie

ambulanta

policija

vatrogasna

doktor

šlep - služba

bolnica

opasne
materije

kvar

autoservis

benzinska
stanica

Slowaaks

telefon

klozet [wc]

parkiralište

tahografpauza

hotel/motel

restoran

banka/viza

upali svetlo

kolone

nesreća

M

JA

NEE

metar

da

ne

vreme sati/min

10

Desať

15

Pätnásť

20

Dvadsať

50

Päťdesiat

100
Sto

1000
Tisíc

10000

Desať tisíc

algemeen

Goedendag / Tot ziens
Dobar dan / Doviđenja
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Razumete li šta ja mislim ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Ne razumem šta vi mislite
Wat is er aan de hand ?
U čemu je problem ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Ne stojite na sigurnom mestu, dovodite sebe i
en anderen in gevaar
druge u opasnost
U kunt hier niet blijven staan
Nemožete tu stajati
U bent in overtreding
Napravili ste prekršaj
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Tahograf - pauze ovdje nisu dozvoljene
Ik laat u wegslepen
Zatražit ću da vas odšlepaju
U moet voor een sleepdienst betalen
Službu za šlepanje morate platiti
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Vaše vozilo će biti rekvirirano sve dok ne podmirite račun
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Gde idete ?
Volg mij / de borden ……..
Sledite me / table …….
Er is een omleidingsroute, volg ………
Obilaznica, sledi …..
Links / Rechts
Levo / Desno
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Prevozite li opasne materije ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Koliko tona ima u vašem teretu ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Vaše vozilo je previsoko, pričekajte uputstva
Alstublieft / Dank u wel
Izvolite / Hvala

pech

srb

Ik heb een probleem met: rem / motor /
versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
de rijstrook afsluiten !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
pechhaven / vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

nula

1

jedan

2

dva

3

tri

Imam problema sa: kočnicom / motorom /
menjačem brzina / vazduhom
Dali ste već pozvali službu pomoći na putevima ?
Možete li sami izvršiti popravak ?
Koliko vremena vam je potrebno ?
Ja sad odoh / kasnije / posle gužve /
vozna traka zatvorena !
Pričekati sa popravkom dok nedam znak !
Hoćete li da vas odšlepam na sigurnije mesto ?
Možete li polagano voziti zaustavnom trakom
Nastavite do sledeće benzinske stanice / izlaza /
zaustavne trake
Ja ću vas pratiti / osigurati
Premestite vozilo na ….
Izađite napolje, tamo možete stajati na sigurnom mestu
Za vašu sigurnost obucite ovaj prsluk ?
Jesteli ozleđeni / bolesni ?
Sa koliko osoba ste ?
Pozvao sam službu pomoći na putevima, i to …
Morate razmeniti papire vašeg osiguranja

4

četiri

5

pet

6

šest

7

sedam

8

osam

9

devet

Servisch/Srpski
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Šlep služba ili služba odgovorna za
sigurnost i promet na putevima
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Trebate pratiti moja uputstva
Lees de zinnen die ik aanwijs
Čitajte rečenice koje pokazujem
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Čitajte rečenice koje pokazujem

ambulanta

policija

vatrogasna

doktor

šlep - služba

bolnica

opasne
materije

kvar

autoservis

benzinska
stanica

telefon

klozet [wc]

parkiralište

tahografpauza

hotel/motel
Servisch

restoran

vreme sati/min

10

deset

15

petnaest

banka/viza

upali svetlo

kolone

M

JA

NEE

metar

da

ne

20

dvadeset

50

pedeset

100
sto

nesreća

1000
hiljadu

10000

deset hiljada

algemeen

Goedendag / Tot ziens
Merhaba / Görüşürüz
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ne demek istediğimi anlıyormusunuz ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Ne demek istediğinizi anlamıyorum
Wat is er aan de hand ?
Ne oldu ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Burada emniyetli bir şekilde durmuyorsunuz, hem
en anderen in gevaar
kendizi hem başkalarını tehlikeye sokuyorsunuz
U kunt hier niet blijven staan
Burada duramassınız
U bent in overtreding
Kural ihlali yaptınız
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Takograf dinleme molalarının burada yapılması yasaktır
Ik laat u wegslepen
Sizi buradan çektiriyorum
U moet voor een sleepdienst betalen
Çekici ücretini ödemelisiniz
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Ödemelerinizi ayarlayana kadar arabanıza el konuyor
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Nereye gidiyorsunuz ?
Volg mij / de borden ……..
Beni takip edin / Tabelaları takip edin
Er is een omleidingsroute, volg ………
Trafik güzergahı degiştirilmistir, ..... takip edin
Links / Rechts
Sol / Sağ
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Tehlikeli maddelermi taşıyorsunuz ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Yükünüz kaç ton ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Aracınız fazla yüksek, talimat için bekleyin
Alstublieft / Dank u wel
Buyrun / Teşekkürler

pech

tr

Ik heb een probleem met: rem / motor /
Fren / motor / vites / hava ile problemim var
versnellingsbak / lucht
		
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Yol yardımını çağırdınızmı ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Tamiri kendiniz yapabilirmisiniz ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ne kadar zamana ihtiyacınız var ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Simdi / daha sonra / yoğunluktan sonra / trafik
de rijstrook afsluiten !
şeridini kapatacağım !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Ben iþaret verene kadar tamiri baþlamayýn !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Sizi daha güvenli bir yere çekeyim mi ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Eminyet şeridinden yavaşça gidebilirmisiniz ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Bir sonraki benzinliğe / sapağa / yardım limanına /
pechhaven / vluchtstrook
emniyet şeridine kadar gidiniz
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Size eşlik edeyim / Sizi koruyayım
Verplaats uw voertuig naar ………..
Aracınızı ..... götürünüz
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Inin, orada güvenli bir şekilde durabilirsiniz
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? Güvenliğiniz için bu yeleği giyermisiniz ?

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

sıfır

1

bir

2

iki

3

üç

Yaralımısınız / Hastamısınız ?
Kaç kişisiniz ?
Yardım servislerini çağırdım, şöyle ki ...
Biribirinizin sigorta poliçelerini almanız gerekmekte

4

dört

5

beş

6

altı

7

yedi

8

sekiz

9

dokuz

Turks/Türkçe
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Ben bir çekiciyim, yoldakı güvenlikten
ve akıcılıktan sorumluyum
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Direktiflerimi takip etmeniz gerekmekte
Lees de zinnen die ik aanwijs
Gösterdiğim cümleleri okuyun
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Göstererek veya işaretlerle cevap verebilirsiniz

ambulans

polis

itfaye

doktor

çekici

hastane

tehlikeli madde

arıza

tamir yeri

benzinlik

telefon

tuvalet

park

takograf dinleme yeri

otel/motel

restoran

banka/visa

farlarınızı yakın

kuyruk

kaza
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Turks
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onbin

algemeen		
Goedendag / Tot ziens
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Wat is er aan de hand ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
en anderen in gevaar
U kunt hier niet blijven staan
U bent in overtreding
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Ik laat u wegslepen
U moet voor een sleepdienst betalen
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
betaling door u is geregeld
Waar gaat u naar toe ?
Volg mij / de borden ……..
Er is een omleidingsroute, volg ………
Links / Rechts
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
		
Alstublieft / Dank u wel

Good day / goodbye
Do you understand what I mean ?
I don’t understand what you mean
What’s the matter ?
You are not safe here, you are endangering
yourself and others
You can’t stay here
You are breaking the law
Tachograph rests are not allowed here
I will arrange to have you towed away
You will need to pay for a towing service
Your vehicle will be held until you have
organised payment
Where are you travelling to ?
Follow me / the signs …
There is a diversion, follow …
Left / Right
Are you transporting dangerous substances ?
How heavy is your load ?
Your vehicle is too high, please wait for
further instructions
There you go / thank you very much

pech

uk

Ik heb een probleem met: rem /
motor / versnellingsbak / lucht
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
de rijstrook afsluiten !
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
		
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
pechhaven / vluchtstrook
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Verplaats uw voertuig naar ………..
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ?		

I have a problem with my: brakes /
engine / gear box / air
Have you organised for road side assistance to attend ?
Can you carry out the repair yourself ?
How much time will you need ?
I will close the lane now / later /
after the peak period !
Please wait with the repair work until I give
you the signal !
Shall I tow you to a safe place ?
Could you drive along the hard shoulder slowly ?
Please continue up to the next petrol station / exit /
breakdown station / hard shoulder
I will assist / protect you
Please move your vehicle to …
Please get out, you can stand safely over there
Please put on this vest for extra safety

ongeval
Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

zero

1

one

2

two

3

three

Are you hurt / ill?
How many people are you travelling with ?
I have called for help, namely …
You need to exchange insurance company details

4

four

5

five

6

six

7

seven

8

eight

9

nine

Engels/English
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
I am a salvager, responsible for
safety and traffic flow on the roads
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
You need to follow my instructions
Lees de zinnen die ik aanwijs
Please read the sentences I point at
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
You can answer with indications or gestures

ambulance

police

fire service

doctor

salvor

hospital

dangerous
substances

breakdown

repair post

pump

telephone

toilets

parking

tachograph
rest

hotel/motel

restaurant

bank/visa

switch on
your lights

queue

accident

M

JA

NEE

meter

yes

no

time hrs/mins

10
ten

15

fifteen

20

twenty

Engels

50

fifty

100

one hundred

1000

one thousand

10000

ten thousand

algemeen

Goedendag / Tot ziens
Доброго дня / До побачення
Begrijpt u wat ik bedoel ?
Ви розумієте, що я маю на увазі ?
Ik begrijp niet wat u bedoelt
Я вас не розумію
Wat is er aan de hand ?
У чому справа ?
U staat hier niet veilig, u brengt uzelf
Тут ви у небезпеці, ви наражаєте на небезпеку себе
en anderen in gevaar
та оточуючих
U kunt hier niet blijven staan
Ви не можете тут залишатися
U bent in overtreding
Ви порушуєте закон
Tachograaf rustpauzes zijn hier niet toegestaan
Тахограф-стоянка заборонена
Ik laat u wegslepen
Я вас відбуксирую
U moet voor een sleepdienst betalen
Вам буде необхідно заплатити за буксировку
Uw voertuig wordt ingevorderd totdat
Ваша машина буде затримана, доки ви не заплатите
betaling door u is geregeld
		
Waar gaat u naar toe ?
Куди ви прямуєте ?
Volg mij / de borden ……..
Слідуйте за мною / знаки .....
Er is een omleidingsroute, volg ………
Об'їзд, повертайте ....
Links / Rechts
ліворуч / праворуч
Vervoert u gevaarlijke stoffen ?
Ви перевозите небезпечні речовини ?
Hoeveel ton is uw lading ?
Яка вага вашого вантажу ?
Uw wagen is te hoog, wacht op instructie
Ваша машина занадто важка, будь ласка, дотримуйтесь
		
подальших інструкцій
Alstublieft / Dank u wel
Дуже добре / дякую

pech

Ik heb een probleem met: rem / motor /
У мене прболема з: гальмами / двигуном /
versnellingsbak / lucht
коробкою передач / повітрям
Heeft u al wegenhulp ingeschakeld ?
Ви забезпечили виїзд технічної допомоги на місце ?
Kunt u de reparatie zelf uitvoeren ?
Чи можете Ви відремонтуватися власними силами ?
Hoeveel tijd heeft u nodig ?
Скільки Вам знадобиться часу ?
Ik ga nu / later / na de drukte /
Я закрию проїзд зараз / пізніше / після часу пік !
de rijstrook afsluiten !
		
Wacht met reparatie tot ik het sein geef !
Не починайте ремонт до мого сигналу !
Zal ik u wegslepen naar een veilige plaats ?
Вас відбуксирувати до безпечного місця ?
Kunt u stapvoets rijden over de vluchtstrook ?
Чи можете Ви повільно їхати уздовж узбіччя ?
Ga verder tot volgende tankstation / afrit /
Будь ласка, продовжуйте так їхати до наступної заправочної
pechhaven / vluchtstrook
станції / виїзду з магістралі / станції технічної допомоги / узбіччя
Ik zal u begeleiden / beveiligen
Я Вас супроводжуватиму / захищатиму
Verplaats uw voertuig naar ………..
Будь ласка, переставте Вашу машину до .....
Stap uit, u kunt daar veilig staan
Будь ласка, від'їдьте он туди у небезбечне місце
Wilt u voor uw veiligheid dit vestje aantrekken ? Будь ласка, надіньте цей жилет для додаткової безпеки

ongeval

UA

Bent u gewond / ziek ?
Met hoeveel personen bent u ?
Ik heb hulpdiensten opgeroepen, te weten …
U moet de verzekeringspapieren uitwisselen

0

нуль

1

один

2

два

3

три

Ви ушкоджені / хворі ?
Скільки ще чоловік з Вами їде ?
Я визвав допомогу, а саме ......
Обміняйтеся реквізитами ваших страхових компаній

4

чотири

5

п’ять

6

шість

7

сім

8

вісім

9

дев’ять

Oekraïens/українська
Ik ben een berger, verantwoordelijk voor
de veiligheid en de doorstroming op de weg
Я є рятувальником, котрий несе відповідальність за
безпеку та безперешкодне проходження дорожнього руху
U dient mijn aanwijzigingen op te volgen
Ви повинні виконувати мої інструкції
Lees de zinnen die ik aanwijs
Будь ласка, прочитайте речення на яке я вказую
U kunt antwoorden door aanwijzen of gebaren
Ви можете відповідати жестами, або кивнути

швидка допомога

поліція

пожежна служба

лікар

евакуатор

лікарня

небезпечні
речовини

полам

станція
техобслуговування

евакуатор

телефон

телефон

туалети

Тахограф-стоянка

готель/мотель

ресторан

банк/віза

ввімкніть фари

черга

аварія

M

JA

NEE

лічильник

так

ні

час год/хв

10

десять

15

п’ятнадцять

20

двадцять

50

п’ятдесят

100
сто

1000
тисяча

10000

десять тисяч

Oekraïens

Herkenningsborden
gevaarlijkestoffen
stoffen
Herkenningsborden gevaarlijke
identificatienummer voor het gevaar
Identificatienummer van de stof (un-nummer)

Lijst van stoffen en identificatienummers
Betekenis cijfers:
Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit twee of drie cijfers. De cijfers geven in het algemeen de
volgende gevaren aan:
2
Vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
3
Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof
4
Brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof
5
Oxiderende (de verbranding bevorderende) werking
6
Giftigheid of besmettingsgevaar
7
Radioactiviteit
8
Bijtendheid
9
Gevaar voor een spontane heftige reactie
Betekenis verdubbeling van een cijfer:
Wijst op een versterking van het betreffende gevaar, bijvoorbeeld:
33 zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23°C)
Indien het gevaar van een stof in voldoende mate kan worden aangegeven door een enkel cijfer, dan wordt
dit cijfer aangevuld met een nul.
Betekenis ‘X’ voor het gevaarsidentificatienummer:
Stof reageert op gevaarlijke wijze met water.
Voorbeelden van bijzondere combinaties:
22
Sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
333
Pyrofore vloeistof
X423 Vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen*)
44
Brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
539
Brandbaar organisch peroxide
623
Giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X886 Sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert*)
89
Bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
99
Diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand
*) Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen.

Routeringsborden

Verkeersborden

I of II

Afrit autosnelweg sluit
aan op de route

Routebord

Tunnelbord

Tunneloverzicht
Tunnels van categorie I zijn:
- Beneluxtunnel (A4)
- Coentunnel (A10)
- Drechttunnel (A16)
- Noordtunnel (A15)
- Sijtwendetunnel (Haaglanden)
- Thomassentunnel
(Rotterdam-Calandkanaal)
- Vlaketunnel (A58)
- Westerscheldetunnel
(Terneuzen-Ellewoutsdijk) - Wijkertunnel (A9)
- Zeeburgertunnel (A10)
Tunnels van categorie II zijn:
- Botlektunnel (A15)
- Heienoordtunnel (A29)
- IJtunnel (Amsterdam)
- Kiltunnel (S43)
- Maasboulevard (Maastricht)
- Maastunnel (Rotterdam)
- Piet Heintunnel (Amsterdam)
- Velsertunnel (A22).

Etiketten milieugevaarlijke stoffen

Ontplofbaar

Oxiderend

(zeer) licht ontvlambaar

(zeer) vergiftig

Bijtend (Corrosief)

Schadelijk

Irriterend

Milieugevaarlijk

Brandbaar gas

Niet brandbaar,
niet giftig gas

Brandbare vaste vloeistof,
zelfontledende of
gedesensibiliseerde
ontplofbare stof

Voor zelfontbranding
vatbare stof

Gevaarsetiketten

Ontplofbare stof of
voorwerp, subklasse
1.1, 1.2 of 1.3

Ontplofbare stof of
voorwerp, subklasse
1.4, 1.5 of 1.6

Giftig
gas

Brandbare vloeistof

6

Stof die in contact met
water brandbare gassen
ontwikkelt

Oxiderende stof

Organische peroxide

Giftige stof

Infectueze stof

Radioactieve stof
categorie I-wit

Radioactieve stof
categorie II-geel

Radioactieve stof
categorie III-geel

Radioactieve
stof

Splijtbare stof

Bijtende stof

Diverse gevaarlijke
stoffen en voorwerpen

Europa

Iceland

IS

Norway

Sweden

Finland

N

S

FIN
Russia

Estonia

RUS
Latvia

EST
Denmark

United Kingdom

DK

GB

D

Belgium

IRL

France

L

Czech Republik

Austria

UA

Hungary

SK
Romania

GE
MD

A

Croatia

H

Serbia/Montenegro

RO

Bulgaria

CH
SLO

HR

Spain

Azerbaijan

Moldova

Switzerland

I

P

Slovakia

CZ

Italy
Portugal

PL

Ukraine

Georgia

Slovenia

F

BY

Poland

Luxemburg

B

Belarus

LT
Germany

Ireland

LV

Lithuania

Bosnia/Herzegovina

BIH

SRB

Albania

AL

BG

Macedonia

MK

ARM

Turkey

TR
Greece

E
GR

Armenia

AZ

Vlissingen

N61

N62

N57

A58

N59

N57

N15

A4

Breda

A27

A30

N273

A73

A77

Nijmegen

A12

Arnhem

A76
A79

Luik
Liege (A25)

A2

A2

Maastricht

A50

A50

A67

Eindhoven

A50

N69

A1

A1

N18

Hengelo

N36

A37

Assen

A28

Venlo

Duisburg (A40)

Krefeld (A57)

A35

A1

N37

N33

Groningen

Oberhausen (A3)

A18

N35

N48

A28

A7

Aachen (E314)

A32

Zwolle

Apeldoorn

A50

A15

A59

A12

A32

N31

Leeuwarden

N50

A6

A28

A7

Amersfoort

A6

A67

N65
A58

A59
A65

A2

A2

A28

Antwerpen (A21)

Antwerpen (A1)

A16

A16

A27

A1
A27
Utrecht

A2
A12

Rotterdam

N259 A17

A59

A29

A15

A4

N11

A4

A13
A12
A13 A20

Antwerpen (A12)

Den Haag

N44

A44

A9

A10

Amsterdam

N200

A8

Lelystad

A7

A9

Alkmaar

N9

N 99

A7

A31

Gronau

Osnabruck
(A30)

Meppen
(B402)

Oldenburg
(A280)
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