Minder ongelukken,
Band op Spanning!
Ruim 60% van alle auto’s rijdt met te lage bandenspanning. De
gevolgen zijn duidelijk: een slechtere wegligging, langere remweg en
klapbanden. Volgens de SWOV is onderspanning de oorzaak van 0,5
procent van alle ongelukken. De service Band op Spanning pompt
banden op locatie op en is daardoor een goede oplossing om schade,
ongelukken en slachtoffers te voorkomen.
Bovendien dragen wij op die manier bij aan het voorkomen van
brandstofverspilling, versnelde bandenslijtage, onnodig veel CO2
en fijnstof uitstoot. Dat levert dan tevens een flinke kostenbesparing
op. Rijden met een juiste bandenspanning levert tot slot ook minder
geluidsoverlast op en draagt zo ook bij aan een verbeterde kwaliteit
van de woonomgeving.
Concreet, succesvol en tegen kostprijs
De service Band op Spanning wordt zonder winstoogmerk en tegen kostprijs uitgevoerd door Stichting De Groene Garage. Wij werken
voor grote bedrijven, wagenparkbeheerders en organisaties waar veel autobezoekers komen. Onze medewerkers komen met mobiele
apparatuur naar parkeerterreinen of garages toe. Daar meten zij van de auto’s de bandenspanning en indien nodig pompen zij de
banden op tot de voorgeschreven spanning. Wij werken helemaal digitaal en geautomatiseerd, waardoor wij direct alle gegevens over de
metingen en besparingen kunnen rapporteren.
De inzet van onze service waarderen onze opdrachtgevers, hun medewerkers en bezoekers sterk. Naast dit enthousiasme, de winst voor
de verkeersveiligheid en het milieu, levert de inzet van de service een kostenbesparing op die vaak twee tot soms vier keer zo groot is als
de kosten. Het is concreet en helpt om veiliger, zuiniger en schoner te rijden.

De voordelen van de inzet van Band op Spanning
Projecten met de service Band op Spanning zijn een uitstekende manier om de maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Door
duidelijke communicatie met de automobilisten kan het imago worden versterkt en een goede boodschap worden uitgedragen. Wij
boeken duidelijke resultaten die wij via een heldere rapportage inzichtelijk maken. De resultaten kunnen vervolgens goed aan de eigen
medewerkers, bezoekers of klanten worden gepresenteerd.
Afgelopen jaren hebben wij al ruim 100.000 auto’s van een juiste bandenspanning voorzien en daarmee bij ruim 60 % van de auto’s de
banden opgepompt. Maar liefst bij 7.337 auto’s hebben wij een lekke band aangetroffen, waar wij de betreffende automobilist op tijd voor
hebben kunnen waarschuwen. Dit zijn de auto’s die bij een noodstop door de extreme onderspanning of een beschadigde band bij een
ongeluk betrokken kunnen raken. Ook zijn dit de auto’s die tijdens het rijden een grote kans hebben een klapband te krijgen.

Wij helpen u graag
Het is duidelijk dat wij verkeersslachtoffers voorkomen door mensen te informeren over het belang van het rijden met een juiste
bandenspanning. Doordat wij daarnaast ook actief de bandenspanning verbeteren, rijden meer auto’s veilig op de weg en hebben wij een
aantal ongelukken kunnen voorkomen.
Wij werken inmiddels met veel succes bij ruim 35 grote en kleine gemeenten en provincies, bij meer dan 100 bedrijven en vele
evenementen in heel Nederland. Graag komen wij met nog meer organisaties in contact om ook met veel enthousiasme voor hun
medewerkers en bezoekers of wellicht uw eigen collega’s aan de slag te gaan. Wij zijn u graag van dienst en vinden altijd een
werkwijze en actie die goed past bij uw wensen of situatie. Heeft u een goed idee, een tip voor een actie of zoekt u meer informatie,
neem dan snel contact op dan helpen wij u direct.
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