
 
 

1. De fietsers gaan vanuit de Venloseweg richting het dorp. Vanuit Grubbenhove komt een auto van 
rechts. Wie heeft er voorrang? 

A. De fietsers hebben voorrang, want de Venloseweg is een voorrangsweg. 
B. De auto heeft voorrang, want deze komt van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. 

 
 

 
 
2. Je staat hier stil met de waarschuwingslichten aan. Je passagier is uitgestapt om een ijsje te halen 

bij Clevers. Mag je hier blijven wachten totdat hij/zij weer terug is? 

A. Nee dat mag niet, want je mag hier alleen stilstaan om iemand onmiddellijk in of uit te laten 

stappen of te laden en lossen. 

B. Ja dat mag, want hier is geen gele doorgetrokken streep op de stoeprand. 

 



 

 

 

3. De donkere auto komt uit de Maricollenweg en de lichte auto rijdt op de Kloosterstraat richting 

de rotonde. Wie heeft er voorrang? 

A. De donkere auto heeft voorrang, want dit is een gelijkwaardig kruispunt. 

B. De lichte auto heeft voorrang, want de donkere auto komt uit een uitritconstructie. 

 

 

 
 

4. De donkere auto komt van de Merellaan en wil rechts afslaan richting de Venloseweg. De lichte 

auto rijdt rechtdoor vanuit de Venloseweg richting het dorp. Wie heeft hier voorrang? 

A. De lichte auto heeft voorrang, want dit is een gelijkwaardig kruispunt en deze komt van rechts ten 

opzichte van de donkere  auto. 

B. De donkere auto heeft voorrang, want aan zijn kant van de wegversmalling staat een bord waaraan 

hij kan zien dat hij voorrang heeft ten opzichte van de tegemoetkomende bestuurders.  

 



 

 

 

5. Je rijdt als automobilist binnen de 30-zone en je snelheid wordt gecontroleerd. Je snelheid wordt 

vastgesteld op 34 km per uur (na correctie). Wat is dan de hoogte van de boete? 

A. 35 euro  

B. 48 euro  

 

 

6. Je rijdt 30 km per uur en nadert spelende kinderen. Wat is de totale stopafstand (reactietijd + 

remafstand) voordat je stilstaat? 

A. Circa 12,7 meter 

B. Circa 8,4 meter 


