Mag niet borden = Verbodsborden!
C01 Gesloten in
beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of
trekdieren of vee

C02 Eenrichtingsweg, in
deze richting gesloten
voor voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- of
trekdieren of vee

C16 Gesloten voor
voetgangers

C14 Gesloten voor
C13 Gesloten voor
fietsen en voor gehan bromfietsen, snorfietsen en
dicaptenvoertuigen gehandicaptenvoertuigen
zonder motor
met in werking zijnde motor

C011 Gesloten voor
motorfietsen

F01 Verbod voor
motorvoertuigen
om elkaar onderling
in te halen

F05 Verbod voor bestuurders door te gaan bij
nadering van verkeer uit
tegengestelde richting

F07 Keerverbod

A01 Maximumsnelheid

E01 Parkeerverbod

C19 Gesloten voor
voertuigen die, met inbegrip
van de lading, hoger zijn dan
op het bord is aangegeven

C06 Gesloten voor
motorvoertuigen
op meer dan twee
wielen

E02 Verbod stil te staan

Pas op borden = Waarschuwingsborden!

C09 Gesloten voor ruiters,
vee, wagens, motorvoertuigen
die niet sneller kunnen of mogen
rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede
fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C07 Gesloten voor
vrachtauto’s

E03 Verbod fietsen
en bromfietsen te
plaatsen

F08 Einde van alle
door verkeersborden
aangegeven
verboden

pas op!
J37 Gevaar (de aard
van het gevaar is
aangegeven op het
onderbord)

J08 Gevaarlijk
kruispunt

J29 Tegenliggers

J31 Zijwind

J15 Beweegbare
brug

J07 Gevaarlijke daling

J11 Overweg zonder
overwegbomen

J10 Overweg met
overwegbomen

J16 Werk in uitvoering

J27 Groot wild

J25 Losliggende
stenen

J21 Kinderen

J18 Rijbaanversmalling
rechts

J03 Bocht naar links

J09 Rotonde

J22 Voetgangers
oversteekplaats

J23 Voetgangers

J24 Fietsers en
bromfietsers

Ons moet je altijd
door laten gaan als we
onze zwaailichten en
sirenes aanhebben!
Let op: Van rechts heeft hier voorrang!

Wie mag nou voor wie borden!
= Voorrangsborden!
B01 Voorrangsweg

B03 Voorrangskruispunt

B05 Voorrangskruispunt
Zijweg rechts

B04 Voorrangskruispunt
Zijweg links

B07 Stop; verleen
voorrang aan bestuurders
op de kruisende weg

B06 Verleen voorrang
aan bestuurders op de
kruisende weg

B02 Einde
voorrangsweg

Moet borden = Gebodsborden!
G07 Voetpad

G08 Einde voetpad

G11 Verplicht
fietspad

G12 Einde verplicht
fietspad

G12a Fiets/
bromfietspad

G12b Einde fiets/
bromfietspad

G09 Ruiterpad

G10 Einde ruiterpad C03 Eenrichtingsweg

Informatieborden!

D04 Gebod tot
het volgen van de
rijrichting die op het
bord is aangegeven

H01 Bebouwde kom
D02 Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan aan de
zijde die de pijl aangeeft

D01 Rotonde;
verplichte
rijrichting

D03 Bord mag aan
beide zijden worden
voorbijgegaan
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D07 Gebod tot het
volgen van één van de
rijrichtingen die op het
bord zijn aangegeven

D05L Gebod tot
het volgen van de
rijrichting die op het
bord is aangegeven
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D06L Gebod tot
het volgen van één
van de rijrichtingen
die op het bord zijn
aangegeven

F06 Bestuurders uit
tegengestelde richting
moeten verkeer dat
van deze richting
nadert voor laten gaan

C05 Eenrichtingsweg

C05 Inrijden
toegestaan

H02 Einde bebouwde
kom

L02 Voetgangers
oversteegplaats

G05 Erf

L08 Doodlopende
weg

E04 Parkeergelegenheid

G03 Autoweg

Autosnelweg

