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Steeds meer particulieren rijden
elektrisch dankzij subsidie
Sinds maandag 30 mei is het maximaal aantal aanvragers dat dit jaar aanspraak kan
maken op de subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's bereikt. Dit betekent dat de subsidiepot leeg is.
In totaal zijn er ruim 21.000 nieuwe elektrische auto's met subsidie aangeschaft in
2022. Er is nog wel een beperkt subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte elektrische auto's. Met de subsidieregeling wil
het kabinet elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijk maken.
Elektrische auto's zijn voordelig in gebruik,
maar duurder in de aanschaf. Daarom is in
het Klimaatakkoord afgesproken dat particulieren bij aanschaf of private lease subsidie aan kunnen vragen. De Subsidie
Elektrische Personenauto's Particulieren

Controleer eenvoudig zelf uw bandenprofiel!

Een auto zit vol onderdelen welke werken
op elektriciteit, een soort kleine elektriciteitscentrale. Zo zitten er een accu en een
dynamo in een auto om deze te voorzien
van stroom.
In een accu zit elektrische energie. Deze
energie is in de eerste instantie nodig om
de auto te starten. Als u de contactsleutel
omdraait, levert de accu stroom aan de
startmotor. Deze gaat draaien en zorgt op
zijn beurt dat de motor aanslaat. Op dat

moment komt ook de dynamo in werking
en die zorgt er weer voor dat de accu wordt
bijgeladen.
Wat doet een accu?
Een accu bestaat uit zes in serie geschakelde cellen welke ieder een positieve en
een negatieve platenset bevatten.Deze platen zijn ondergedompeld in elektrolyt, een
oplossing van zwavelzuur. Op die positieve
platen zit loodoxide en op de minplaten
lood. Deze actieve materialen veroorzaken
een spanning ten opzichte van het elektro-

Ook ging het subsidiebedrag per auto dit
jaar omlaag. Dit vergemakkelijkte de overstap.

Veiliger autorijden met airconditioning
in de hitte

Het is eenvoudig zelf te meten of uw banden nog aan de minimale profieldiepte voldoen.
Controleer wel op
meerdere plaatsen van
de band. Zo zitten er
op elke autoband bandenslijtage-indicatoren.
Zijn
de
slijtage-indicatoren gelijk aan het profiel van
de band, dan is de wettelijke minimale profieldiepte van de band
bereikt en is de band
toe aan vervanging.
Daarnaast kunt u met
een muntstuk uw bandenprofiel meten. Voor
zomerbanden: Neem een 1-euromunt en zet deze tussen het profiel van uw zomerband.
Ziet u de gouden rand, dan is het profiel te laag en is het advies de band te vervangen.
Voor winterbanden: Neem een 2-euromunt en zet deze tussen het profiel van uw winterband. Ziet u de zilveren rand, dan is het profiel, voor winterse eigenschappen te laag en
is het advies de band te vervangen.

De stroomvoorziening in een auto

(SEPP) is bedoeld voor personenauto's in
het segment kleinere en compacte middenklasse, met een oorspronkelijke nieuwprijs
tussen de € 12.000 en € 45.000. Andere
voorwaarden zijn dat de auto volledig elektrisch is en een actieradius heeft van minimaal 120 kilometer. Het totale
subsidiebudget voor nieuwe elektrische
auto's in 2022 was bijna vijf keer zo hoog
als in 2021.

Bij een temperatuur van 35 graden aan boord kan de kans op ongelukken toenemen, zo liet onderzoek in het verleden zien. De bestuurder wordt slaperig en er is
sprake van een verminderd reactievermogen.
Automobilisten die de airco aan hebben
staan reageren letterlijk 'koeler' op verkeerssituaties. Zij kunnen zich waarschijnlijk beter concentreren, ervaren
minder stress én hebben een sneller reactievermogen.
De beste tip: zet de airco niet lager dan
20 graden en niet hoger dan 26 graden.
Is het bloedheet in de auto, dan is het
goed om te weten hoe je de temperatuur
zo snel mogelijk omlaag krijgt. Rijd weg
met geopende ramen, zet de airco op zijn
koudste stand en de blower op de hoogste stand. Sluit de ramen wanneer de
airco koude lucht begint te blazen en
schakel de recirculatiestand in. Hierdoor

lyt. Met die spanning kan stroom geleverd
worden, maar door chemische reacties tussen de actieve materialen en elektrolyt
daalt de spanning.
Door stroom toe te voegen (laden) vinden
er omgekeerde chemische reacties plaats
waardoor er weer elektrische energie in de
accu wordt opgeslagen. Daarnaast levert
de accu energie aan allerlei elektrische accessoires op het moment dat de dynamo
onvoldoende stroom levert.

21

hoeft de installatie geen lucht van buitenaf te koelen en is het sneller koel.
Wanneer de auto op de gewenste temperatuur is, kun je de recirculatiestand uitschakelen en een warmere temperatuur
instellen. Schakel vlak voor het uitstappen de airconditioning uit. Dit helpt om
de overgang van koud naar warm te verkleinen.
Mensen die problemen hebben met hun
bloedsomloop kunnen flauwvallen als de
overgang tussen warm en koud te groot
is.
Tip: richt de blower niet direct op het lichaam. Dit kan spierklachten veroorzaken, zoals een stijve nek.

Wat doet een dynamo?
De dynamo heeft twee belangrijke functies:
het leveren van elektrische energie en het
bijladen van de accu, maar zodra de motor
loopt, komt de dynamo in actie.
Hij zit tegen de motor aangebouwd en is
verbonden met de krukas in de motor door
middel van een V-snaar of een Multiriem.
Op het moment dat de motor draait, draait
dus ook de dynamo en levert hij stroom.
Tegelijkertijd zorgt de dynamo ervoor dat
de accu opgeladen blijft.

