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KANTOREN EN FABRIEKEN
FORDHAVEN BIJ DE HEMDRUG
TELEFOONNRS
AMSTERDAM
INTERLOCAAL 40730(5 LIJNEN)
LOCAAL
46174 (4 LIJNEN)

AM STE R DA M

POSTADRES

AMSTERDAM-C
POSTBUS 795

GIROREKENING
TELEGRADRES

37185
POBDMOTOR

L. S.
Het is ons een genoegen U bij de aflevering
van een nieuw product van de Ford-organisatie,
deze „Ford Service-Gids voor Nederland" aan te
bieden. In de eerste plaats wil deze ServiceGids uiting geven aan onze erkentelijkheid
voor het door U in onze organisatie en in onze
producten gestelde vertrouwen, terwijl hij
verder beoogt een nauwer contact tusschen de
Nederlandsche Ford-gebruikers en de Nederlandsche Ford-organisatie te bewerkstel
ligen.
Over geheel Nederland bevindt zich een
dicht netwerk van Official Ford Dealers, die
speciaal zijn ingericht voor het verleenen van
service aan Ford-, Mercury- en Lincoln-berijders. Deze firma's beschikken over moderne
gereedschappen, over geschoold personeel en
over flinke voorraden echte Ford-onderdeelen
en ruil-onderdeelen en zij verrichten eventueele reparaties tegen billijke tarieven.
Waar U ook komt in het land - altyd is er een
Official Ford Dealer, Sub- of Service Dealer
in Uw naaste omgeving.
Teneinde het U mogelijk te maken onmiddellyk -na te gaan in welke plaatsen FordService te krijgen is, hebben wij dezen Gids
samengesteld, die een uitgebreid register
bevat van alle Official Ford Dealers, alsmede
een kaart van Nederland, die duidelijk de
plaatsen, waar deze Ford Dealers gevestigd

hviA2i'er&wtcfocAe

Deze FORD SERVICE GIDS behoort aan:
AMSTERDAM

Naam en voornamen :..

- POSTBUS 795

Huisadres:

te:

Postgironummer: _____

zijn, aangeeft. Het alphabetische register (op
plaats-naam) dat zich onmiddellijk achter deze
kaart bevindt, verschaft U in een oogenblik
alle benoodigde gegevens over den betrokken
Dealer, alsmede een opgave van de plaatsen
waar filialen, Sub- of Service Dealers ge
vestigd zijn.
Gemakshalve hebben wij de gebruikelijke
handleiding zoo doen vervaardigen, dat hij in
den band van de Service-Gids, achter de notitie-pagina's kan worden opgenomen, U heeft
dus alles, wat op Uw wagen betrekking heeft,
bij de hand en eventueel kunt U Uw rijbewijs, nummerbewijs, wegenbelastingkaart, e.d. even
eens in de enveloppe achter in den band op
nemen. De rubriek „Iets over Service” bevelen
wij by U voor nauwkeurige lezing aan. Hij is in
dezen gids opgenomen met het oogmerk Uw bedrijfs- en onderhoudskosten te verlagen.
Onder „diversen” vindt U algemeene gege
vens van belang voor automobilisten, als
gegevens over belastingen, grensdocumenten,
verkeersregels, enz.terwijl wij tenslotte ach
terin een aantal blanco pagina's hebben aan
gebracht voor notities betreffende Uw wagen
en notities van algemeenen aard..
Goede reis !
Hoogachtend,
N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK

....... telefoon:

Kantooradres:__
Postgironummer: ____

__ te:

____ telefoon:

Firmanaam Official Ford Dealer: _...
Nader adres:___
Postgironummer: ___

te:

___ telefoon: ___

BELANGRIJKE GEGEVENS BETREFFENDE DEN WAGEN :

Merk :

Bouwjaar:...... .....

Nummer ontstekingssleutel:.... ...
Nummer deursleutel:
Nummer achterklep-sleutel:
Nummer reservewielsleutel: ....
Nummer sleutel handschoenenkastje : ...
Provinciaal letter en nummer: _______

( Nummer:_
^ Type:
Motor

Boring------------ mm en slag--------'

Aantal rem-pk__________________

\ Aantal belasting-pk (voor triptiek)
Chassis - nummer: ______________ _______
Model: •
Kleur
Carrosserie:

Kleur bekleeding :' ___
Aantal zitplaatsen:

C. G. F. Stenger
Directeur

mm.

Personeele
belasting :

Motorrijtuigen-belasting:
Bedrag per
kwartaal:

1939 f____

Aangegeven
waarde:

Vernieuwen op:

»

1940 ,,

cn
m
70

/

—---- •

<

1941 „

....,

>>

1942 „__
1943 „__

f

I

------- y-----

-----1—* —-----1....... —

11

JI

kg.

Gewicht van den wagen :

Nederlandsch Rijbewijs

O

TT » » .

Jaarnummer: _

Afgegeven te:

Gedateerd:

VERNIEUWEN:

Jaarnummer :

Afgegeven te:

Gedateerd:

VERNIEUWEN:

Verzekering:
Automobiel:

Maatschappij:
Polisnummer:
Bedrag per jaar :
Geldig tot:

1

v

Wettelijke
aansprakelijkheid
tegenover
derden:

Persoonlijke
ongevallen:

^3 ö^> <^ervcc^

ezr/cc
Service is een groot woord; een groot Engelsch woor
denboek zal er verscheidene pagina’s aan wijden,
inclusief den stam, de afleidingen en het gebruik van
het woord. Het zal echter wel een zeer modern woor
denboek moeten zijn, wil het erin voorkomen in den
vorm, waarin wij het gebruiken, nl. „Service” verleenen op een wagen; service-werkzaamheden enz. In het
zakenleven heeft het woord een actieve beteekenis ge
kregen.
In feite is het de zakenwereld, die het woord Service
gedurende de laatste kwarteeuw zulk een groote be
teekenis heeft gegeven.
Idealisme
ook in het
zakenleven?

DE AUTO MAAKTE WEGEN EN ...
V •

WEGEN BRENGEN HANDEL EN BESCHAVING

Het is een vrij algemeen idee, dat er voor
idealisme in het zakenleven geen plaats is, doch
indien men de geschiedenis van den handel
eens na gaat, dan vindt men, dat geen zaak of
bedrijf tot stand is gekomen of is blijven bestaan zonder
idealisme. Van de duizend mannen in den handel zal
men er geen twintig vinden, die begonnen zijn met het
winst-motief voorop te stellen.
Zij begonnen te werken met een vooropgestelde idee in
het hoofd, dat zij nuttig achtten; zij steunden deze idee
met hun volle energie en met alle hun ten dienste
staande hulpmiddelen, in de hoop, dat ’t publiek hun
meening zou bevestigen door het product te gebruiken
en zou constateeren dat het goed was. Een zóó sterk
idee vormt de basis van ’n ideaal. Dit type zakenman
blijkt altijd de bron te zijn van betere toestanden voor
de menschheid; van betere kwaliteit, billijke prijzen,
eerlijke concurrentie en van een zuiver gevoel voor de
correcte behandeling van zijn klanten.

m

De practijk als Waar kan de levensvatbaarheid van een
de toetssteen dergelijk ideaal, van zulk een principe, gronvoor het ideaal diger worden beproefd dan in het dagelijk sche zakenleven? Men kan trachten zich aan
een principe te houden, maar het is dan nog steeds
een open vraag wat ervan overblijft, wanneer het ge
toetst wordt aan de afbrekende analyse van de dagelijksche practijk.
Een principe, dat dezen toets heeft doorstaan, zooals de
Service-idee, mag dus een goed principe genoemd
worden.
Voor onze Organisatie beteekent Service iets zeer defi
nitiefs. Service is niet beperkt tot de werkplaats van den
Ford-dealer — de Service begint in de fabriek; er zijn
namelijk twee soorten Service...........
Twee soorten
van Service

Allereerst is er de service, die als het ware
van den wagen zelf uitgaat. Een automobiel
is eigenlijk te beschouwen als een georga
niseerde vorm van mechanische service, die er in zit
voor 30.000, 100.000
150.000 kilometers. De
klant behoeft slechts de ontsteking „aan” te zetten, op
den starterknop te drukken, het stuurwiel vast te grij
pen en hij krijgt onmiddellijk de service van duizenden
en duizenden onderling met elkaar verband houdende
technische ideeën, alle beproefd in laboratoria en door
de practijk. Wij vergeten dikwijls dat dit eigenlijk iets
wonderlijks is, zóó zijn wij eraan gewend.
Soms gebeuren er dingen, die de potentiëele service,
welke sinds den dag van zijn vervaardiging in den
automobiel aanwezig is, verstoren. Er geraakt iets uit
zijn juiste verband; een ongeval heeft plaats; er ont
staat slijtage of er breekt iets; de bestuurder mis
bruikt zijn wagen — in elk van deze gevallen moet
de wagen gebracht worden bij iemand, die weet wat
te doen.
Nu gebeurt dit niet met een stuk zeep of een dergelijk
gebruiks-artikel — een zeepfabrikant behoeft geen or
ganisatie te scheppen om service te verleenen op zijn
product. Noch geldt dit voor elk ander artikel van een
dubbeltje of vijftien cent, dat slechts een zeer tijdelijk
bestaan heeft.
Voor alle grootere objecten, welke men koopt — van
locomotieven tot radio-toestellen, koelkasten en gas
kachels — is de soort Service, die men nood- of

periodieke Service zou kunnen noemen, noodzakelijk om
de door de fabriek in het product gelegde Service
beschikbaar te houden.
De automobiel vormt op dezen stelregel geen uitzon
dering. Al is het maar het vullen van de brandstof-tank,
het ververschen van de olie, of het gebruik van de
vetpers, steeds is deze secondaire service noodig, om altijd
over de oorspronkelijke service te kunnen beschikken.
Verkoop
begin der
transactie

De Ford Organisatie acht, zooals Henry Ford
meerdere malen heeft verklaard, den verkoop
niet het eind van de transactie. Wanneer een
Dealer of zijn Verkooper een wagen verkoopt,
wordt tevens een verplichting geschapen, dat die auto
mobiel den klant die diensten levert, welke zij hem
gezegd hebben te mogen verwachten. De relatie tusschen ons en dien kooper is dan pas begonnen.
Reeds onmiddellijk na haar oprichting schonk de Ford
Organisatie bijzonder veel aandacht aan de service. In
die dagen trof men automobielen slechts zeer verspreid
aan en reflectanten maakten er zich wel eens ongerust
over, of zij niet in den steek zouden worden gelaten,
als er iets defect geraakte, wanneer zij honderden kilo
meters van de fabriek verwijderd waren. Het werd echter
spoedig bekend, dat Ford onderdeelen en Ford Service
den wagen overal volgden, ’n Amerikaansche leuze luidt:
,,De grondwet volgt de vlag” — welnu, vanaf het begin
gold: „Ford-Service volgt den verkoop”. Reeds zeer
vroeg in zijn carrière had Henry Ford de idee, dat,
wanneer men iemand een auto verkocht, men ook
verplicht was hem te helpen behoorlijke prestaties
ervan te verkrijgen. En toen hij zijn eigen fabriek
oprichtte, begon hij op die basis en dat was het
begin van de befaamde Ford-Service.
De geheele Ford Organisatie is opgebouwd om het
begrip „service” heen.

Nederland- Ook de Nederlandsche Ford Organisatie, die
sche Ford werk verschaft aan duizenden Nederlanders,
Organisatie .kenmerkt zich door deze structuur. Wij willen
deze Organisatie — hoe belangwekkend ook —
niet in details bespreken, doch ons in deze beschouwing
beperken tot de punten, waarop deze Organisatie door
haar producten en haar verschillende vormen van

,,secondaire” service met den Ford-gebruiker in con
tact komt.
Zooals wij in de inleiding van dezen Gids terloops aanhaalden, beschikt de berijder van een Ford-automobiel
in Nederland over een groot aantal plaatsen, waar hij
de service kan krijgen, die hem krachtens zijn aankoop
van een Ford-product toekomt. Deze adressen zijn, met
verschillende andere belangrijke gegevens, in dezen Gids
opgenomen en het gebruik van een en ander behoeft
geen nadere toelichting dan die, welke in de inleiding
is vermeld.
Wèl willen wij in beknopten vorm even vastleggen, wel
ke voordeelen voor den Ford-gebruiker verbonden zijn
aan het doen controleeren, onderhouden en eventueel
repareeren van zijn wagen door een Official Ford Dealer.
In de eerste plaats beschikken de Official Ford
Dealers in Nederland over, in de Nederlandsche
Ford Automobiel Fabriek te Amsterdam, geschoold
personeel. Deze menschen zijn voor de hun toegewezen taak ten volle berekend en U kunt hun Uw
wagen gerust toevertrouwen.

De Ford
Service
School

FORD-SERVICE SCHOOL

Speciale gereedschappen

Ten tweede zijn de werkplaatsen van het
meerendeel der Official Ford Dealers uitge
rust met die speciale gereedschappen, welke
op wetenschappelijke wijze een defect of afwijking vast
stellen en het onmiddellijk her- of bijstellen mogelijk
maken. Wij denken
hiervoornamelijk aan het Ford
Laboratorium Controle
Toestel en de speciale
gereedschappen,
als
rembeproe vings - appa raten, wieluitlijn-appa
raten en tallooze andere
werktuigen.
Ten derde beschikt
iedere Official Ford
Dealer over een ruimen
voorraad echte Ford-onderdeelen, onderdeelen, die
beantwoorden aan alle eischen van betrouwbaarheid en
veiligheid, die de Ford Organisatie hieraan kan stellen
en die bovendienverkrijgbaar zijn tegen redelijke,
door de fabriek vastgestelde prijzen.

Motor- en
Onderdeelen
Ruilsysteem

Bovendien kan de gebruiker van een Fordautomobiel profiteeren van het unieke Ford
Motor- en Onderdeelen Ruilsysteem. Tegen
een door de fabriek vastgestelden, uiterst
redelijken prijs kan elke Official Ford Dealer in enkele
uren tijds den motor van een Ford-automobiel ver van-

Een V-8 85 pk ruilmotor, waarbij de
onderdeelen, die
overgezet worden
van den ouden mo
tor op den ruilmotor, in enkele lijnen
zijn
aangegeven.

gen door een door de
fabriek gereviseerden mo tor, die met dezelfde mate
van nauwkeurigheid als een
nieuwe motor is opge
bouwd. De berijder behoeft
zijn wagen dus slechts zeer
kort te missen, is verzekerd
van een goed uitgevoerde
revisie en weet bovendien
reeds van te voren, welke
kosten voor hem aan dezen
motorruil zijn verbonden.
Een zelfde systeem is door
de fabriek ingevoerd voor
een aantal onderdeelen
als remschoenen, drijf
stangen, koppeling-platen,
dynamocarburateurs,
ankers, stroomverdeelers
en schokdempers. Het Ford
Ruilsysteem bespaart tijd,
zoowel als geld!

ONDERDEELEN
RUILSySTEEM
ac

SPARING AOroiTO/,

r.r

'T.

I

\m

Eenvoud Een andere factor,
van het die een belangrijke
Ford rol speelt bij de op
ontwerp den wagen te verleenen service, is de
eenvoud van ontwerp, die een opvallende karaktertrek
van alle Ford-automobielen is.
Een bespreking van dit onderwerp valt eenigszins bui
ten het kader van dezen Gids, doch wij achten een uit
gave als deze toch incompleet, indien zij niet eenige
plaatsruimte wijdt aan de fabricage der Ford auto
mobielen in de Nederlandsche Ford Automobiel
Fabriek te Amsterdam.
VEREENIGING
Sinds 1932 worden daar de Nederlandsche Ford
NfOlRIANOSCH FABRIKAAT
O
automobielen door Nederlandsche arbeidskrachten
ar
en voor een groot deel uit Nederlandsche grond
§
stoffen vervaardigd; omstandigheden, die de
o
O
Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat dan ook
9
noopten de fabriek het recht toe te kennen
2
ö
het contrölemerk VNF voor haar producten
*
CONTROLE MERK
te voeren.
LU
LU

7.

LU

UJ

LU

M

Bezoek aan Ook een behandeling van het bijzonder be
de fabriek langwekkende fabricage-proces zou ons te
ver voeren, doch de fabriek stelt belangstel
lenden — na voorafgaand schriftelijk overleg — gaarne
in staat het bedrijf onder deskundige leiding te bezich
tigen.
Een goede
raad!

De aankoop van een Ford, Mercury of Lincoln
product geeft reeds uiting van Uw vertrouwen
in onze producten en onze service.
Wij geven U gaarne de verzekering, dat onzerzijds
alles in het werk zal worden gesteld om dit vertrou
wen te bestendigen. Uwerzijds kimt U hiertoe, in Uw
eigen belang, medewerken door de zorg voor Uw
automobiel uitsluitend toe te vertrouwen aan de orga
nisatie, die hiervoor — uit hoofde van de verschillende
overwegingen, die wij hierboven hebben genoemd —
het meest aangewezen is, nl. de Ford Organisatie!
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De Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek
kan uit den aard der zaak geenerlei aan
sprakelijkheid aanvaarden voor de in dezen
gids verstrekte technische of andere gegevens.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK
AMSTERDAM •

Form. H—16043
8 M-3-1939

voor het opbergen van alle
papieren, welke U geregeld
in Uw wagen noodig hebt,
als:
Rijbewijs,
Wegenkaart,
Nummerbewijs,
Weegbrief, e.d.
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ALMELO

ALMELO
v
<•

i

Firmanaam:

GEBR. SCHIPHORST

Adres:

HAVEN N.Z. 13

Telefoon:

3320

Telegram-adres: Schiphorst
Geopend:

7—24 uur

* ♦

Vanaf het Marktplein wordt dit bedrijf het snelste be
reikt door rechts langs de Haven te rijden.

Met het oog op de
verbouwing van het
bedrijf van den
Almelo’schen Forddealer kunnen wij
tot onze spijt geen
foto’s opnemen.

•#

In de naaste omgeving van Almelo kunt U FordService verkrijgen in :
VRIEZENVEEN
WIERDEN
OOTMARSUM
NIJVERDAL
HELLENDOORN
VROOMSHOOP

De Firma Gebr. Schiphorst is haar geheele bedrijf aan
het

verbouwen

en

organiseeren.

Niettemin

treft

zij

maatregelen die den cliënten in deze overgangsperiode
een goede en snelle service verzekeren.

4

AMERSFOORT

AMERSFOORT
v
<•

t

Firmanaam:

AUTOMOBIELBEDRIJF
WILLGO” N.V.
j j

Adres:

Barchman Wuytierslaan 196

Telefoon :

780 (Na automatiseering in 1939 wordt
dit 5408 — Kengetal K-3490)

Telegram-adres: Willgo
Geopend:

Dag en nacht

Dit dealersbedrijf is gelegen aan den Rijksweg Amster
dam—Arnhem, Zwolle en Apeldoorn bij den spoorweg
overgang „Vlasakkers

• i

In de naaste omgeving van Amersfoort kunt U FordService verkrijgen in:
SPAKENBURG
NIJKERK
WOUDENBERG
BARNEVELD
De eerste voorpost van Amersfoort is de N.V. Automobielbedrijf „Willgo”. In ver
band met de a.s. verbouwing zijn wij tot ons leedwezen niet in de gelegenheid
interieur-foto’s van dit bedrijf op te nemen.

ACHTERVELD

De N.V. Automobielbedrijf „Willgo

*I

bereidt op het

oogenblik een ingrijpende verbouwing voor en een
moderniseering van werkplaats en magazijn. Men hoopt
de reeds uitstekende service,
levert, dus nog te verbeteren.

die deze N.V. thans
I

!•

AMSTERDAM

AMSTERDAM

\

Firmanaam :

Telefoon:
Geopend:

LINCOLN ZEPHYR
Showroom en verkoop afdeeling perso
nenwagens, bestelwagens, trucks en
tractors
Stadhouderskade 6 (Gevestigd in Ge
bouw Atlanta, nabij het Leidsche Boschje)
81490-84190
Van 8—17.30 uur

Service:

FORD V-8, MERCURY EN ALGEMEEN

Service:

De voorgevel van de schitterende showroom en de service-inrichting voor Lincoln
Zephyr aan de Stadhouderskade No. 6.
Een gedeelte van
de werkplaats
met smeerstation
in de werkplaats
aan den Baars
jesweg.

AUTOMOBIEL INDUSTRIE
„AMSTERDAM” N.V.

Werkplaats, garage, boekhouding en
verkoop onderdeden
Baarsjesweg 303-312 (Gelegen aan het
eind van de Overtoom, over de brug)
Telefoon :
81781
Telegram-adres: FAIR-AMSTERDAM
Dag en nacht
Geopend:
Service:
Telefoon:
Geopend:

ALGEMEEN
Kerkstraat 266-268 (Nabij Vijzelstraat)
30266
8—1 uur (v.m.)

In de naaste omgeving van Amsterdam kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
AMSTELVEEN
Filiaal N.V. Automobiel Industrie
„Amsterdam”
Dorpsstraat 5
Telefoon 2393
Geopend van 8—18 uur
AALSMEER
SLOTEN
DIEMEN

Overzicht van
een ander ge
deelte van de
zelfde werk
plaats.

Het is niet te veel gezegd, dat de Ford- en Lincolnproducten in Amsterdam op waardige wijze worden
vertegenwoordigd en de belangen van de berijders
dezer producten op overeenkomstige wijze worden be
hartigd. De 3 bedrijven van de N.V. Automobiel
Industrie „Amsterdam” zijn er alle op ingericht om den
automobilist volkomen satisfactie te geven met den door
hem bereden wagen. Zij beschikken over het gereed
schap, de menschen, de onderdeelen en de organi
satie, die een uitmuntende service waarborgen!

AMSTERDAM

AMSTERDAM
Firmanaam :

N.V. AUTO MIJ.

„TROMPENBURG”
Hoofdkantoor:

Adres:

KROMME MIJDRECHTSTR. 38
23311-24911

Telefoon:

Showroom:

AMSTELDIJK 161
I

Telefoon:

25140

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Een gedeelte van het exterieur van de fraaie showroom.

i

Komende van Utrecht over Berlagebrug linksaf
en tweede straat rechts
Komende

Hier is plaats
voor ruim
200 wagens !

van

Den

Haag

richtingaanwijzers

Utrecht volgen

Aan een Official Ford Dealer in een plaats als Amster
dam worden hooge eischen gesteld en men kan niet
anders
burg”

zeggen

of

beantwoordt

de

N.V.

hieraan

Auto

Mij.

volkomen.

„Trompen
Wij

noemen

slechts de moderne smeerinstallatie; het welvoorziene
onderdeelen-magazijn; haar speciaal-gereedschappen en
haar vakkundig personeel en tenslotte haar stalruimte
Uitstekende
outillage en
vakkundig
personeel
waarborgen
een snelle
en betrouw
bare service

voor 200 wagens. In de verkoops-organisatie is deze
firma belast met den verkoop van Ford Junior en Vier
de Luxe automobielen.

'r T

TER APEL

TER APEL
v

Firmanaam :

F. BERGMAN

Adres:

(Hoofdkantoor)

HOOFDSTRAAT H-572
Telefoon 36
(Garage)

STATIONSTRAAT
Telegram-adres: Ford Ter Apel
Geopend:
v'

7—21 uur
(Filiaal van 7—19 uur)

Het bedrijf van de Fa. Bergman is gelegen aan den

v

Een overzichtsfoto van het bedrijf aan de Hoofdstraat.

hoofdweg door Ter Apel
è

In de naaste omgeving van Ter Apel kunt U Ford*
Service verkrijgen in:
EMMEN
Filiaal: Firma F. Bergman
Adres: Derkstraat
VLAGTWEDDE

De Firma Bergman heeft de reputatie dat zij service
levert, die inderdaad „Ford-Service” kan worden ge
noemd.

Het interieur van garage en werkplaats.

APELDOORN

APELDOORN
•v

De fraaie
showroom
met haar
kostelijken
inhoud.

Firmanaam :

\

N.V. EERSTE
APELDOORNSCHE
AUTOMOBIEL MIJ.

Adres:

HOOFDSTRAAT 19 en 39

Telefoon :

2047

Geopend:

6.30—22 uur

« *

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Amersfoort: via Loolaan

De garage met
achterin de
werkplaats.

Van Arnhem: via Arnhemsche weg
l

Van Deventer: via Deventerweg
Van Zwolle: via Zwolsche weg

In de naaste omgeving van Apeldoorn kunt u FordService verkrijgen in:
BEEKBERGEN
EERBEEK
Het keurige
onderdeelenmagazijn.
De Directie van de N.V. Eerste Apeldoornsche Automobiel Mij. heeft ingezien dat een goede service voor
den automobilist onmisbaar is. Het bedrijf is dan ook
op modernen leest geschoeid; dus vindt U er moderne
gereedschappen,

vakkundig

personeel

gesorteerd onderdeelen-magazijn.

en

een ruim

- 1

APPINGE DAM

APPINGEDAM
\

Het fraaie, modeme bedrijf
met

Firmanaam :

HERO E. DINKLA

Adres:

VERL. KONINGSTRAAT 32

Telefoon:

133

Telegram-adres: Ford-Appingedam
Geopend:

Dag en nacht

Dit dealersbedrijf is gelegen aan den hoofdweg
Groningen—Delfzijl

In de naaste omgeving van Appingedam kunt U
Ford-Service verkrijgen in:

een ge
deelte van de
werkplaats en

TEN BOER
SPIJK
WAGENBORGEN
LOPPERSUM

Als een uitgebreide voorraad echte Ford-onderdeelen;
een complete collectie speciale Ford-gereedschappen;
een moderne smeerinstallatie; een ruime stalling enz.
de ruime

enz. bepalen of een Ford-dealer geacht kan worden
goede service te geven, dan kan een klant van de
Fa. Hero Dinkla op goede service rekenen.

ARNHEM

ARNHEM
De voorgevel, met
aan weerszijden
de in- en uitrit en
de wasch- en
smeerstations.

Firmanaam:

N.V. AUTOMOBIEL-MIJ.

ROSIER & MEYER
Hoofdkantoor:

Adres:

VELPERWEG 10
Telefoon:
Geopend:

22401-25663
6.30—2 uur
Filiaal:

AMSTERDAMSCHE WEG 38c
Telefoon:

De keurige
waschplaats.

Geopend:

23208
7—2.30 uur

Het hoofdkantoor, Velperweg 10, wordt als volgt be
reikt :
Komende van Nijmegen: Eusebiusbuitensingel,
Velperbuitensingel, Steenstraat
Komende van Zutphen en Doetinchem: Gelegen
aan ingang stad
Komende van Zevenaar: Johan de Wittlaan,
Boulevard, Eusebiusbuitensingel, Velperbuiten
singel, Steenstraat
Komende van Apeldoorn: Apeldoornsche weg,
Apeldoornsche straat, Velperplein, Steenstraat

~

"i "gg

Een gedeelte van
het in de groote
hal centraal gelegen magazijn.

Het filiaal Amsterdamscheweg is te bereiken:
Komende van Utrecht: Gelegen aan den ingang
der stad
Komende van Wageningen: Utrechtschestraat,
Nieuwe Plein, Willemsplein
••

De gevel met inrit
van het filiaal aan
den Amsterdam
scheweg.

In de naaste omgeving van Arnhem kimt U FordService verkrijgen in:
OOSTERBEEK
HUISSEN
ELST
Teneinde den automobilisten volkomen satisfactie te ge
ven met de door hen bereden automobielen heeft de
Directie van de N.V. Automobiel-Mij. Rosier & Meyer
haar bedrijf onlangs geheel gemoderniseerd en be
mand met een staf van geschoold personeel. Wij kun
nen gerust zeggen dat het bedrijf van dezen dealer aan
de hoogste eischen, die hieraan gesteld kunnen wor
den, voldoet.

t«

ASSEN

ASSEN
%

Firmanaam:

A. Z. A.

Adres:

BEILERSTRAAT

Telefoon:

2412

17-21

Telegram -adres: A.Z.A. Assen
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste :
Komende uit Noordelijke en Westelijke richting
langs Postkantoor rijden naar Beilerstraat, welke
komende vanuit het Zuiden in de route ligt

De voorgevel van de Automobielzaak Assen, met den inrit naar de boxen-garage.
In de naaste omgeving van Assen kunt U Ford -Service
verkrijgen in:
BEILEN
VRIES

Deruimewerkplaats met hefbrug. Let U
• eens op de roltafeitjes voor
onderdeelen
en gereed
schappen.

SCHOONOORD
ODOORN

De Automobiel Zaak Assen beschikt over een hydrauli
sche hefbrug en over de modernste gereedschappen;
haar personeel heeft den Ford Service cursus doorloopen. Verder zijn de boxen van deze firma centraal
verwarmd; er is een snelle kraanwagen; een flinke vloot
Overzicht van het
achterterrein met
boxen en andere
stalruimte.

Ford V-8 wagens voor den verhuur met en zonder
i

chauffeur en een Lincoln Ziekenauto'met speciale chauffeur.

!«

BAARN

7

BAARN

\
<• i

c

I

Firmanaam:

AUTO MOBIEL GARAGE

J. C. P. LEGEMAAT

ra

%

Adres:

EEMNESSERWEG 20-22

Telefoon:

3100

Geopend:

7.30—23 uur
(Voor reparaties tot 18 uur)

i

t;

■
[

*

t'

U bereikt dezen dealer het snelste:

|

Vanaf den Rijksweg Amersfoort—Amsterdam bij
Hotel Groeneveld den betonweg volgen. Het
eerste deel heet Heemstralaan, verderop Eemnesserweg

f
Het onmiddellijk opvallende pand van de Fa. Legemaat
aan den Eemnesserweg is terecht de Ford-haven van
Baarn!

Het bedrijf van den Baamschen Ford-dealer.

%

<

%

BERGEN OP ZOOM

BERGEN OP ZOOM

Firmanaam:

N.V. AUTOMOBIEL MIJ.
„DIFOGA”

Adres:

BREDASCHESTRAAT 25

Telefoon:

453

Telegram -adres: DIFOGA
Geopend:

Service : 7 -23 uur
Werkplaats: 8-12, 1.30-18 uur
Voor spoedgevallen is dag en nacht
een monteur aanwezig

U bereikt dezen dealer het snelste:
De gevel, die zakelijk en toch aantrekkelijk aandoet.

Komende uit de richting Breda bij den ingang
van de stad, bij den spoorweg-o ver gang
Uit andere richtingen de richtingaanwijzers naar
Breda volgen tot aan den overweg

In de naaste omgeving van Bergen op Zoom kunt u
Ford-service verkrijgen in:
STEENBERGEN
THOLEN
(Filiaal N.V. Difoga)

De N.V. Automobiel Mij. ,,Difoga

»I

beschikt over een

automobielbedrijf, dat aan alle eischen, die de automo
bilist kan stellen, beantwoordt. Een zeer opvallend on
derdeel van het bedrijf is de moderne smeerplaats. Een
jonge, actieve firma, die ten volle voor haar taak beI

Midden: Een hoek van de werkplaats, die, wat outillage betreft, voor zichzelf spreekt.
Links: Een vollediger en beter uitgeruste smeerplaats kunt U zich nauwelijks voorstellen.
Rechts: Orde, reinheid en compleetheid : de 3 voornaamste kenmerken van het magazijn.

rekend is!

BODEGRAVEN

BODEGRAVEN
t

\
<• J

Het onmiddellijk opvallende
pand van de
Fa. H. L. van
Bunningen.

Firmanaam:

H. L. VAN BUNNINGEN

Adres:

VAN TOLSTRAAT C-71

Telefoon:

64

Geopend:

7—19 uur

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen aan den hoofd
weg Leiden—Utrecht
W - ■ ■■ BHI

In de naaste omgeving van Bodegraven kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
Een gedeelte
van de werk
plaats en • •••••

NIEUWKOOP
UITHOORN

4

ALPHEN AAN DEN RIJN
TER AAR
WOERDEN
MIJDRECHT

Bodegraven’s Ford-dealer heeft een reputatie van snel
le en goede service. Ook hier treffen wij dus weer
een grooten voorraad echte Ford-onderdeelen, moderne gereedschappen en geschoold personeel. Bovendien
...... een deel
van de stallingsruimte.

kan de automobilist nog de voordeelen ondervinden
van een groote stalruimte.

U

BOLSWARD

BOLSWARD

V

Een afbeelding
van het vooraanzicht van
het
automo
bielbedrijf van
de Fa. W. van
der Werff.

Firmanaam:

W. VAN DER WERFF

Adres:

H ARLINGERSTR A AT 1

Telefoon:

550

Geopend:

Dag en nacht

Dit bedrijf van de
Firma W. van der
Werff

Een één-koloms hefbrug
en geschoold
personeel
waarborgen
dat het doorsmeren feilloos
geschiedt.

aan

is
den

gelegen
voor-

naamsten toegangs
weg

tot

Bolsward

In de naaste omgeving van Bolsward kunt U Ford*
Service verkrijgen in:
%'

WITMARSUM

Een gedeelte
van de werk
plaats; „vak
en
kundige
snelle herstel
lingen” is het
devies van de
Fa. Van der
Werff.

- I

DEN BOSCH

DEN BOSCH

Firmanaam:

N. V. AUTOHANDEL
POMPEN & VERLOUW

Adres:

VUGHTERDIJK 128

Telefoon:

2413

Telegram-adres: Pompen en Verlouw
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
vanaf de Markt naar Vught vóór de Rotonde
(Rondeel)

In de naaste omgeving van Den Bosch kunt U Ford*
Service verkrijgen in:
BOXTEL

Ook in Den Bosch kan de Ford-berijder beschikken
over een luchtdruk-smeerinstallatie en over een geheel
centraal verwarmde garage. Het overzichtelijke en vol
ledige magazijn met zijn stalen kasten is eveneens een
opvallend kenmerk van de bedrijven van vele Forddealers en kan dus ook hier aangetroffen worden.

»•

BOXMEER

f«

BOXMEER
V
<•

1

0

Firmanaam:

A. VAN DEN HOMBERGH

Adres:

SPOORSTRAAT 70

Telefoon:

60

♦

Telegram-adres: Fordgarage

%

Geopend:
✓

4

> ♦ '

7.30—20 uur

*
/
V

U bereikt dezen dealer het snelste:
4

Komende van St. Anthonis over
den

•#

overweg, aan de rechter

zijde
Tot ons leedwezen
bereikten ons de
foto’s van dit dealersbedrijf te laat
om nog in dezen
Gids te worden
opgenomen.

Komende van Venray, bij Heilig

4

Hartbeeld links Spoorstraat in
Komende van Grave bij

Heilig

Hartbeeld rechts Spoorstraat in

0

In de naaste omgeving van Boxmeer kunt U Ford*
Service verkrijgen in:
t

MILL

%
m

4

♦ 7

?«

BREDA
v

Voorgevel met
inrit en showroom van het
Ford-dealersbedrijf in Breda.

Firmanaam:

N.V. AUTOMOBIEL MIJ.
BRABANT
i i

i i

Adres:

BOSCHSTRAAT 61

Telefoon :

4701 (Na sluitingstijd 4701-5431)

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende uit de richting Tilburg en Utrecht:
Teteringschedijk, Teteringenstraat, Nieuwe Boschstraat, Boschstraat
Uit de richting Antwerpen en Roosendaal over
Princenhage: Bredasche weg, Nieuwe Haagdijk,
Haagdijk, Brugstraten, Markt, Veemarktstraat,
Boschstraat
Uit de richting Rotterdam: Terheydenscheweg.
Terheydenstraat, Mauritsstraat, Korte Boschstraat,
Boschstraat

Een blik in
de ruime
werkplaats.

In de naaste omgeving van Breda kunt U Ford-Ser
vice verkrijgen in:

Een ge
deelte van
hetbijzonder fraaie
onderd eelenmagazijn.

’s-GRAVENMOER
OOSTERHOUT
PRINCENHAGE
CHAAM
ETTEN
R IJSBERGEN
GILZE
RAAMSDONKSVEER
DEN HOUT
,,Als wij ons dagelijks — en met succes — bedienen van
het pracht-verkoopsargument „Ford-Service”, dan moet
onze zaak ook die service waardig zijn”. Een goed
principe, dat de Directie van de N.V. Automobiel Maat
schappij „Brabant” huldigt — een goed principe, dat
I
goed ten uitvoer wordt gebracht.

BREDA

BUITENPOST

BUITENPOST
f i

Firmanaam:

L. W. DIJKEMA

Adres:

RIJKSWEG 351

Telefoon :

4

0
t

Telegram-adres: Dijkema

%

Geopend:
✓

7—22 uur

4

v *

Dit

dealersbedrijf

is

gelegen

aan

den hoofdweg Leeuwarden—Groningen

In de naaste omgeving van Buitenpost kunt U FordService verkrijgen in:
GRIJPSKERK
DRACHT E N

I

#

I

Ford in Buitenpost, zooals de reiziger van Leeuwarden
omgekeerd dit bedrijf zal zien.

<

-M

u

BUSSUM

BUS S UM

%

AUTONIC

9 9

Firmanaam:

9 9

Adres:

LANDSTRAAT

Telefoon:

3137 — Kengetal K 959

1 1 6

Telegram -adres: Forddealer
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste door:
Van Amsterdam komende de richting Hilversum te
volgen tot Brediusweg, links over brug, direct
daarna rechts langs haven.
Van Amersfoort komende voor Hotel Jan Tabak
De heer Nic. Went, met zijn staf voor den gevel van het bedrijf, dat in korten tijd
tot grooten bloei is gebracht.

4

linksaf Brediusweg volgen tot voor haven, dan linksaf.

In de naaste omgeving van Bussum kunt U FordService verkrijgen in:
\

HUIZEN
BLARICUM
WEESP
MUIDERBERG

Een jong bedrijf, dat zich echter in een uitstekenden naam
verheugt! ,,Autonic” heeft een staf van deskundig per
soneel, een goed ingerichte werkplaats en een complete
smeerinstallatie.

Een gedeelte van de werkplaats, waarop in het bijzonder de overzichtelijke gereedschaprekken opvallen.

11
?«

COEVORDEN

COEVORDEN
V

De voorgevel
aan de Bentheimerstraat
die
iederen
automobilist
onmiddellijk
opvalt.

Firmanaam:

J. VAN BERKUM & CO.

Adres:

BENTHEIMERSTRAAT

Telefoon:

51

Telegram-adres: Forddealer Coevorden
Geopend:

Dag en nacht

Dit bedrijf is gelegen
hoofdweg
grens
Het
gebouw
waarin de
garage en de
w e r kplaats
gehuisvest zijn
en

56—58

en

aan den

Coevorden—Duitsche
Coevorden—Almelo

•#

In de naaste omgeving van Coevorden kunt U Ford*
Service verkrijgen in:

§D
GABAG£~M&MJn

EMMEN
NIEUW-AMSTERD AM
HEEMSE (gem. Hardenberg)
•'

LUTTEN (a. d. Dedemsvaart)

<

een gedeelte van de
werkplaats,
waarop tevens
het magazijn
zichtbaar is.

CULEMBORG

CULEMBORG
v

showroom met kantooringang
aan de Markt.

Firmanaam:

A. PH. VAN STRIEN

Adres:

MARKT 20

Telefoon :

80

Telegram-adres: Strien-Culemborg
Geopend:

>

8—22 uur

*

U bereikt dezen dealer het snelste:
v '*
Vanaf Veerpont en uit richting Geldermalsen
rechtdoor naar Markt
Vanaf nieuwe weg Utrecht—Zaltbommel recht
%è

door tot einde Prijsstraat, daarna linksom naar
Markt

hoek van het wel-voorziene
magazijn.

In

de

naaste

omgeving

van

Culemborg

kunt

U

Ford-Service verkrijgen in:
GELDERMALSEN
ZALTBOMMEL
BEESD
SCHALKWIJK
WIJK BIJ DUURSTEDE
LEERSUM

Waarom de Fa. A. Ph. van Strien goede service kan
leveren, is in korten tijd in enkele factoren te ontbin
den : flinke voorraad onderdeelen, moderne garage met
geschoold personeel, moderne smeerinrichting, groote
I

garage voor stalling!

h

DELFT

DELFT

V

Het vooraanzicht van het
bedrijf van de
N.V. KINESIS,
Poortlandlaan
120-126 te Delft

Firmanaam :

N.V. KINESIS

Adres:

POORTLANDLAAN

Telefoon :

906 en 961

120-126

Telegram-adres: Kinesis-Delft
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende uit de richting Den Haag over den
Oostsingel
Komende uit de richting Rotterdam op de Rijks
weg rechtsaf bij het viaduct over Delfgauwscheweg
en Nassaulaan

Een blik in de
ruime werk
plaatsen van de
N.V. KINESIS.

In de naaste omgeving van Delft kunt U Ford-Service
verkrijgen in:
NAALDWIJK
Filiaal N.V. KINESIS
Frederik Hendriklaan
Telefoon 253
Geopend van 7 tot 19 uur

Het moderne
onderdeden magazijn van
deN.V.Kinesis,
dat niet alleen
volledig, maar
ook bijzonder
overzichtelijk
is.

NOOT D ORP
PIJNACKER
MONSTER
D E LIER

De N.V. Kinesis beschikt over een moderne outillage voor
alle service-werkzaamheden en reparaties. Er is een
groote smeer-installatie, een zeer volledig uitgerust onderdeelen-magazijn, terwijl een snelle, krachtige kraan wagen
te allen tijde gereed staat. Een firma, die in staat is een
uitstekende service te leveren!

DEVENTER
DEVENTER
%

■

'

. m'-4

MOERBEEK
& HAAXMAN N.V.

Firmanaam :

Adres :

ZWOLSCHE WEG 95-97

Telefoon:

4711 (Kengetal K-6700)

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
1.

van

Welle

Zutphen:
(IJssel),

Zutphensche

laan,

Noordenbergsingel,

Pothoofd,
Zwolsche

straat, Zwolsche weg
2. van Almelo: Handelskade, Singel, Zwolsche
weg
Een moderne gevel voor een moderne zaak; een breede inrit die in overeenstem
ming is met het royale interieur van het bedrijf, dat stalling biedt aan een groot
aantal automobielen. Ook de werkplaats mag er zijn.

3. van Apeldoorn en/of Voorst: Schipbrug over,
links af over Welle, Noordenbergsingel, Zwol
sche weg
4. van Zwolle: 300 M. van het begin van het
bebouwde gedeelte der Zwolscheweg, rechts

In de naaste omgeving van Deventer kunt U FordService verkrijgen in:
RAALTE
OLST

DINTELOORD

DINTELOORD
•V
<• i

9

%

*

Firmanaam :

A. J. BIERBOOMS

Adres:

MOLENDIJK 178

Telefoon:

36

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Steenbergen door het dorp bij
de brug rechtsom naar Stampersgat
komende van Oud-Gastel is het bedrijf gelegen
bij den ingang van het dorp Dinteloord

In de naaste omgeving van Dinteloord kunt U FordService verkrijgen in:
HEYNINGEN
#

Een afbeelding van den voorgevel van het automobielbedrijf van de
Fa. A. J. Bierbooms — een Ford-bolwerk in Dinteloord en omgeving.
%

»

*

<

m 1

DOETINCHEM

DOETINCHEM
V

Een overzichts
foto van het
bedrijf van den
Doetinchemschen Ford
Dealer.

Firmanaam: N. V. DOETINCHEMSCHE
AUTOHANDEL J. G. CLANT
Adres:

TERBORGSCHEWEG 20

Telefoon:

388 (Kengetal K-8340)

Geopend:

Dag en nacht

Het dealersbedrijf in Doetinchem is gelegen aan den
hoofdweg Doetinchem—Terborg. Vanaf de Markt rijde
men de Hamburgerstraat door, waarna men de Terborgscheweg bereikt en aan de rechterzijde het Ford bedrijf
aantreft

In de naaste omgeving van Doetinchem kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
TERBORG
SILVOLDE
DOESBURG

De N.V. Doetinchemsche

Autohandel maakt aanspraak
y

op den titel van de oudste gevestigde automobielzaak

i

VS een

ford
VOOIökE

TRANSPORT

Een 2-tal kijk
jes in
het
wel - voorziene
onder deelenmagazijn.

van den Gelderschen Achterhoek, maar niettemin is het
een bedrijf dat een jeugdigen geest ademt, door snelle
en coulante service, een modern en compleet magazijn,
goede gereedschappen en deskundig personeel.

DOKKUM

DOKKUM
\

Een overzicht
van het bedrij
van de Firma
Sierksma.

Firmanaam :

R. SIERKSMA

Adres:

HANTUMERWEG

Telefoon :

58

F-77

Telegram-adres: Sierksma
Geopend:

Van 7-22 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
Vanaf de drie hoofdtoegangswegen door de
stad,
Er is ruime
gelegenheid
tot stallen.

over

de

Aalsumerpoortsbrug,

direct

linksaf

4

In de naaste omgeving van Dokkum kunt U FordService verkrijgen in:
ENGWIERUM
HOLWERD

Als

een rechtgeaard

Ford-dealer beschikt de heer

Sierksma vanzelfsprekend over de modernste gereed
schappen als o.m. het Ford Laboratorium Controle-toestel.
Een hoekje
van het overz i c h t e 1 ij k e
onderdeden magazijn.

Er is ook een moderne smeer-installatie.

T

DORDRECHT

DORDRECHT
V

Een gedeelte
van de werk
plaats. ,,Geen
beter Service
dan Ford Ser
vice” komt bij
deze firma wel
bijzonder tot
zijn recht.

Firmanaam:

N.V. DORDRECHTSCHE
AUTO GARAGE

Adres:

GELDELOOZEPAD 72-76

Telefoon:

4344-4345

Geopend:

7—22 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
door bij het binnenkomen van de stad door de
spoorwegtunnel te rijden, dan via Spuiweg en
2en weg links nemen
Het moderne
magazijn.

In de naaste omgeving van Dordrecht kunt U FordService verkrijgen in:
t

HOEKSCHE WAARD
GARAGE „DE HOEKSCHE WAARD”
Filiaal N.V. Dordrechtsche Auto Garage
Blaaksche dijk
Telefoon: Mijnsheerenland 25
Gelegen tusschen Barendrechtsche brug
en Blaaksche dijk
Geopend van 6 tot 20 uur

Een overzichts
foto van het
filiaal Hoek sche Waard.

's-GRAVENDEEL
STRIJEN
NUMANSDORP
MIJNSHEERENLAND

NIEUW-BE YERLAND
OUD-BEYERLAND
MAASDAM
KLAASWAAL

De N.V. Dordrechtsche Auto Garage heeft de beschik
king over een uitnemend geoutilleerde werkplaats en
een wel-voorzien onderdeelenmagazijn, zoodat de Fordrijder in Dordrecht verzekerd is van een snelle en
goede service. Het filiaal „Hoeksche Waard” heeft
eveneens een goed uitgeruste reparatie-inrichting.

I'

DRACHTEN

DRACHTEN

\

Firmanaam:

R. TURKSTRA
STATIONSWEG 73 ( Hoofdkantoor )

Adres:

WESTERSINGEL

Telefoon:

158

Geopend:

Dag en nacht

1

(Werkplaats)

Het bedrijf van de Fa. R. Turkstra
is gelegen aan den hoofdweg
Bergum—Heerenveen

o

De inrit met benzinestation van het Drachter dealerbedrijf en
Vlotte service in overeenstem
ming met de Ford-principes — het
richtsnoer van de Fa. Turkstra!
*.

• ■

een hoekje van het magazijn.

h

EDE
V

He* exterieur
van het bedrijf
maakt een
soliden en
tochaantrekkelijken indrük.

Firmanaam:

A. VAN LAAR

Adres:

GROOTESTRAAT 97

Voor spoedgevallen ook ’s nachts bereikbaar

v

De ruime
garagehal en • • •

Het Edesche dealersbedrijf is gelegen in het centrum
van het dorp tegenover de Markt

•#

moderne
smeerstation
met overheaddeur en ’t naar
de eischen des
tijds ingerichte
magazijn.

In de naaste omgeving van Ede kunt U Ford-Ser
vice verkrijgen in:

• • • het

è

EDERVEEN
DE KLOMP
HARSKAMP

Ook de Firma A. van Laar heeft met de heropening
van haar geheel gemoderniseerd bedrijf op Zaterdag
15 Oct. j.L blijk gegeven dat haar Directie de belan
gen van het autorijdend publiek zeer juist inziet. Werk
plaats, magazijn en smeerinstallatie zijn naar den eisch
des tijds ingericht.

EDE

EINDHOVEN

EINDHOVEN
V

Vooraanzicht
van den gevel
van de Van
Meulen
der
Ansems Auto
mobiel Maat
schappij N.V.
— een belang
rijke schakel in
het Eindhovensche bedrijfs
leven.

Firmanaam:

VAN DER MEULEN
ANSEMS AUTOMOBIEL
MAATSCHAPPIJ N.V.

Adres:

VESTDIJK 31

Telefoon :

3021 (3 lijnen)

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

v '

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Den Bosch over Boschdijk, Paral
lelweg ;
Van Tilburg over Boschdijk, Vestdijk;
Van Helmond over Bleekstraat, Kanaalstraat,
Vestdijk;
Van Valkenswaard over Aalsterweg, Stratumsche
dijk, Hertogstraat, Bleekstraat, Vestdijk

De oprit naar
een deel van
de stalruimte.
De N.V. heeft
plaats voor het
respectabele
aantal van 230
wagens.

In de naaste omgeving van Eindhoven kunt U FordService verkrijgen in:

De Quick-Ser
vice afdeeling
— snelle en
betrouwbare
service!

VALKENSWAARD
OIRSCHOT
NUENEN
BLADEL
GELDROP
BEST

Het Ford-bedrijf in Eindhoven is uiterst modern en volledig ingericht, waarvan de aanwezigheid van een electrischen remtester, wieluitlijn-apparaat, Ford laborato
rium controle-toestel, complete spuitinrichting etc. etc.
blijk geven. De waschplaatsen kunnen per dag dertig
wagens verwerken en de Quick Service afdeeling
niet minder dan vijftien.

ENSCHEDE

ENSCHEDE
keurige
De
voorgevel van
het pand van
de N.V. Garage
Reysoo.

Firmanaam:

GARAGE REYSOO N.V.

Adres:

DEURNINGERSTRAAT 101A

Telefoon:

2044-2045

Telegram-adres: Garage Reysoo
Geopend:

. rordservice

7—22 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:

De ruime
garage.

Komende vanaf
Deurningerstraat

Hengelo:

Komende

Haaksbergen:

vanaf

Boddenkampsingel,
Haaksberger-

straat, Hengelosche straat, Deurningerstraat

In de naaste omgeving van Enschede kimt U FordService verkrijgen in:
LOSSER
OLDENZAAL

Een moderne zaak, die met moderne hulpmiddelen de
service kan geven die de berijder van een moderne
auto noodig heeft.
Een gedeelte
van de fraaie
showroom.

EPE

EPE
*

i

£js
0

I f I

Firmanaam:

\ l

) V

Geldersche
Auto Service N.V.

t

Adres:

HOOFDSTRAAT

Telefoon:

251 (Kengetal K-6780)

B-4

-t
i_

min tin

hiïi\
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Telegram-adres: GAS-EPE
Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf is centraal gelegen aan den Hoofdweg in de
kom der gemeente

wm
Daar het geheele bedrijf van de Geldersche Auto Service momenteel verbouwd en
gereorganiseerd wordt, moeten wij volstaan met deze afbeeldingen naar schetsen,
die althans een indruk geven hoe de voorgevel en het interieur van de showroom
er na de verbouwing uit zullen zien.

In de naaste omgeving van Epe kunt U Ford-Service
verkrijgen in:

PUTTEN
HARDERWIJK
VAASSEN

Behalve een modern ingerichte
wasch- en smeerplaats is er een
ruime

garage.

Het

vakkundige

personeel en de nieuwste gereed
schappen verzekeren prima repa
raties.

FRANEKER

FRANEKER
<• i

•*

Firmanaam:

J. BOOMSMA

Adres :

JAN STAPERTLAAN

Telefoon:

2223

Geopend:

7.30—22 uur

Het bedrijf van dezen dealer
V

is nabij het station gelegen

Goede en snelle service is de eerste eisch waaraan het
bedrijf van een Ford-dealer dient te voldoen. De Fa.
Boomsma kan in dit opzicht voor den dag komen.
Het bedrijf van den Ford-dealer in Franeker.

i

4

Een hoekje van het wel-voorziene magazijn.

GOES

GOES

Firmanaam: M. DE DREU & COS AUTO
MOBIELHANDEL & GARAGE
ONDERNEMING

N.V.

Adres:

NIEUWSTRAAT 21-23

Telefoon:

167

Telegram
adres: Fordgarage Goes
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste
door rijdende op den Rijksweg Goes—Middel
burg over ’s Heer-Hendrikskinderendijk te rijden

De onmiddellijk in het oog vallende voorgevel van het Ford-dealersbedrijf in Goes en • • •
In de naaste omgeving van Goes kunt U FordService verkrijgen in:
’s-HEERENHOEK
WISSEKERKE
IERSEKE

*.

„Ford-service — goede service” is het devies van de
Fa. M. de Dreu & Co. Ook hier treffen wij dus ge
schoold personeel,

speciale gereedschappen en een

ruimen voorraad echte Ford-onderdeelen.

een kijkje in de showroom, tevens een gedeelte van het onderdeelen-magazijn.

GORINCHE M

G ORINCHEM
V

Het zeer fraaie
vooraanzicht,
waarop duide
lijk de origineele plaatsing
vandensmeerkuil tot uiting
komt.

v ■'

Firmanaam:

Romeyn & v. Zanten

Adres:

CONCORDIAWEG 33

Telefoon:

2288 (Na sluitingstijd 2888)

Geopend:

Van 7 tot 22 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Utrecht, voorbij de fabriek van
De Vries Robbé rechtsaf
Komende van Breda door de A.N.W.B. -borden

De volledig uitgeruste smeer,
kuil, die een
snelle smeerservice waar
borgt.

te volgen naar Utrecht. Buiten de stad, over de
brug links af
è

Komende van Dordrecht langs het station richting
Utrecht volgen

In de naaste omgeving van Gorinchem kunt U FordService verkrijgen in:

|

AMEIDE
f

MEERKERK
HERWIJNEN
Een ander aan
zicht van het
bedrijf, komen,
de uit de rich
ting Dordrecht.

WIJK EN AALBERG

De Fa. Romeyn & Van Zanten beschikt bij het veer GorkumSleeuwijk nog over een benzinestation dat van 7 tot 24 uur

Jllll

Fi.ROMEUN 1VM Z4NTEK’

geopend is. Het bedrijf aan den Concordiaweg heeft
een groote stalruimte en is terecht bekend om de snel
le service die het in staat is te leveren.

GOUDA

GOUDA
Vooraanzicht
van het bedrijf
aan den Kleiweg.

Firmanaam:

J. L. HULLEMAN

Adres:

KLEIWEG 20

Telefoon:

2850 (na sluitingstijd 3450)

Geopend:

7—22 uur

V bereikt dezen dealer het snelste:
Komende

var.

Bodegraven

via

Crabethstraat,

Kattensingel, rechtsaf de brug over
Komende van Rotterdam via Oosthaven en Markt
Een gedeelte
van het magazijn dat, zooals
reeds hierneven gemeld,
aan alle moderne eischen
beantwoordt.

In de naaste omgeving van Gouda kunt U FordService verkrijgen in:
WADDINXVEEN
MOORDRECHT
HAASTRECHT
STOLWIJK
OUDE WATER

Speciale melding dient te worden gemaakt van het
uiterst modern ingerichte magazijn van dezen dealer en
Een afbeelding
van de show
room die voor
zichzelf spreekt.

van de ruime, lichte showroom, waarin alle tentoonge
stelde wagens ten volle tot hun recht komen.

’S-GRAVENHAGE

’S-GRAVENHAGE
Het hoofdkantoor, Hoogewal 13Firmanaam:

N.V. AUTO SERVICE

De hoofdwerkplaats aan
de Waldorpstraat 26.
4

,, Ford -Service in Den Haag en Omstreken”
Telefoon:

115930
(Voor kraan wagens of hulp onderweg)

HOOFDKANTOOR:
Adres:
Hoogewal 13
Telefoon: 115930
Geopend: Dag en nacht
N.V. Europa op Wielen,
Hollanderstraat 80.

HJOOTD WERKPLAATS:
Adres:
Waldorpstraat 26
Telefoon: 115930
Geopend: 7—24 uur (’s Zondags gesloten)
N.V. EUROPA OP
Adres:
Telefoon:
Geopend:
Lincoln Zephyr en Mercury
en
Verkoop,
Service
Parkstraat 14.

IMK« IltM*

v *

i*«n* n*n

rt»n
ff*

WIELEN (Verhuurmij. & Service)
Hollanderstraat 80
390661
7—3 uur

LINCOLN ZEPHYR
Adres:
Telefoon:
Geopend:
Indien
gesloten:

Parkstraat 14
180666
8—18 uur
Hoogewal 13
Tel. 115930

I

■*" T

’S-GRAVENHAGE

’S-GRAVENHAGE
V

Junior en Vier de Luxe
Verkoop
en Service,
Fluweelen Burgwal 26.

JUNIOR & VIER DE LUXE
Adres:

Fluweelen Burgwal 26

Telefoon:

180590

Geopend: Dag en nacht
In de naaste omgeving van Den Haag kunt U FordService verkrijgen in:

WASSENAAR

Garage „Nieuw Wassenaar”, Rijksstraatweg.

Voor kraanwagen of hulp onderweg: Telefoon 710400
Firmanaam: N.V. AUTO SERVICE
SERVICESTATION DEN DEYL

j

Service-station
„De Oude Deyl”.

Adres:

Rijksstraatweg 388 (Hoek Lange Kerkdam)

Telefoon:

716400

Geopend:

Dag en nacht

Firmanaam : N.V. GARAGE NIEUW WASSENAAR
Adres:

Rijksstraatweg 761-767

Telefoon:

717106

Geopend:

Dag en nacht

Firmanaam: N.V. AUTO SERVICE
SERVICESTATION ZIJDEWEG

Service-station,
Zijdeweg 26c, Wassenaar.

Adres:

Zij de weg 26c

Telefoon:

717371

Geopend:

8—22 uur (’s Zondags 9—13 uur)

RIJSWIJK
Voor kraanwagen of hulp onderweg: Tel. 115930
Firmanaam: N.V. AUTO SERVICE
HBI

Het filiaal,
Haagweg, Rijswijk.

Adres:

Haagweg, hoek Bilderdijklaan

Telefoon:

118040

Geopend:

Dag en nacht

- I

GRONINGEN

GRONINGEN
V

De gevel met
den breeden
inrit van den
Groningschen
Ford-burcht.

Firmanaam :

De aantrekke
lijke accessoi
res -uitstalling
met ingang vai
het onderdeelen-magazijn.

GRONINGER
AUTOMOBIELBEDRIJF
„HEEREWEG"

Adres:

HEEREWEG 76

Telefoon:

2190

Geopend:

Dag en nacht

Het Groninger Automobielbedrijf ,,Heereweg” is gele
gen aan den hoofdweg Groningen—Assen

è

In de naaste omgeving van Groningen kunt U Ford
Service verkrijgen in:
DE LEEK
PATERSWOLDE
HOOGEZAND
OOSTWOLD

*.

De goed ingerichte en geoutilleerde werkplaats,

het

%

moderne

magazijn

en

verder

o.m.

het

uitstekende

smeerstation zijn een voortdurende waarborg voor de
snelle en betrouwbare service die deze firma vermag te
leveren.

Een hoekje van
de ruime
cV»

UKÜJMINGEN

GRONINGEN

!

De gevel met
den breeden
inrit van den
Groningschen
Ford-burcht.

■v

Firmanaam:

GRONINGER
AUTOMOBIELBEDRIJF
„HEEREWEG”

Adres:

HEEREWEG 76

Telefoon:

2190

Geopend:

Dag en nacht

ggrqge
-—*—

*

*

De aantrekke
lijke accessoi'• res-uitstalling
• met ingang vai'
het onderdeelen-magazijn.

Het Groninger Automobielbedrijf „Heereweg” is gele
gen aan den hoofdweg Groningen—Assen

In de naaste omgeving van Groningen kunt U Ford
Service verkrijgen in:
DE LEEK
PATERSWOLDE
HOOGEZAND
OOSTWOLD
*.

De goed ingerichte en geoutilleerde werkplaats,
moderne

magazijn

en

verder

o.m.

het

het

uitstekende

smeerstation zijn een voortdurende waarborg voor de
snelle en betrouwbare service die deze firma vermag te
leveren.

Een hoekje van
de ruime
showroom.

- 1

HAARLEM

HAARLEM
V

Het front van het
hoofdkantoor aan
het Stationsplein.

;

Firmanaam:

N.V. HAARLEMSCHE
AUTO CENTRALE

Adres:

Hoofdkantoor: STATIONSPLEIN
Tel. 11094 - 12883 - 14125
Showroom: HOUTPLEIN
Tel. 11094 - 12883 - 14125 (na 6 uur 14125)

Geopend:

7—1 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:

Boven:
De schitterende
smeer -installatie.

Boven: Een der
ruime garages.
*.

»

è

Komende van Amsterdam de A.N.W.B.-borden
naar Alkmaar volgen
Komende van Den Haag route N.Z.H.-tram vol
gen
komende vanaf Alkmaar is het bedrijf gelegen
links van het station
Showroom Houtplein gelegen begin Haarlemmer
hout aan weg naar Den Haag
In de naaste omgeving van Haarlem kunt U FordService verkrijgen in:
HEEMSTEDE
Filiaal N.V. Haarlemsche Auto-Centrale
Roemer Visscherplein
Telefoon 26740
Gelegen tegenover station Heem
stede
Geopend : van 7—1 uur
IJMUIDEN
ZANDVOORT
SANTPOORT
HALFWEG

Een doorkijk
in het keurige
magazijn.

Haarlem is een Ford-stad bij uitnemendheid en de N.V.
Haarlemsche Auto Centrale bekleedt in deze stad de
plaats die haar krachtens de kwaliteit van de service
die zij in staat is te leveren, toekomt. De hoogste
eischen kunnen worden gesteld aan het magazijn, de
werkplaats met haar moderne outillage en de smeerinstallatie.

r«

HARLINGEN

HARLINGEN

\

Links:
Het pand van de
Fa. Boonstra aan
de * Heiligeweg.

Firmanaam:

E. T. BOONSTRA

Adres:

HEILIGEWEG 54

Telefoon:

925

Telegram-adres: Forddealer
Geopend:

Dag en nacht

> ‘

)

Ook de Fa. Boonstra mag
beschouwd worden als een
waardig vertegenwoordigster
van de Ford-organisatie. De
è

belangen van het autorijdend
publiek zijn bij de firma in

Onder:
Het interieur
van
garage
en werkplaats.

goede handen, in verband
waarmede wij haar gaarne
aanbevelen.

HEERENVEEN

HEERENVEEN
De
keurige
gevel van het
Ford dealers bedrijf in Heerenveen.

Firmanaam :

GEBROEDERS WIJMA

Adres:

DRACHT 107

Telefoon :

117

Geopend:

7—23 uur

Dit

dealersbedrijf is

gelegen aan

den hoofdweg Leeuwarden—Zwolle

•#

Een blik in de
ruime garage
met werkplaats

*

Het bedrijf van de Firma Gebr. Wijma maakt niet alleen
een verzorgden indruk; ook de door deze firma ge
leverde service is tot in de puntjes verzorgd, dank zij
haar geschoold personeel en de volledige serie specia
le Ford-gereedschappen, waaronder het Laboratorium
Controle Toestel en de hoogedruk smeerinstallatie.

■

Een gedeelte
van het maga
zijn met de
aantrekkelijke
accessoiresuitstalling.

~ T
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HEERLEN

HEERLEN

- i

De moderne, vlotte
gevel van het
Ford - dealersbedrijf in Heerlen.

Firmanaam:

N.V. ZUID LIMBURGSCHE
AUTOMOBIEL MIJ.

Adres:

KRUISSTRAAT 25

Telefoon:

3366

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Maastricht: bij electrisch stoplicht
rechtsom
Komende vanaf Hoensbroek: onder spoorweg De smeer-instal
latie en de wasch •
plaats - commen
taar overbodig!

tunnel door in de richting Valkenburg en bij
electrische verkeerslamp linksom, Kruisstraat in
Vanaf Aken: langs Heerlerbaan, links aanhou
den, Kruisstraat in

*.

Een eerste aanblik van dit bedrijf zegt reeds genoeg;
activiteit en ordelijkheid strijden om de eerste plaats.
Een firma waaraan U Uw wagen ten volle kunt toegarage-hal.

vertrouwen.

h

HELMOND

HELMOND

V

De voorgevel
van het bedrijf
aan de Kerk
straat.

Firmanaam:

N.V. VAN DER MEULEN
ANSEMS’ AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ
Hoofdkantoor:

Adres:

KERKSTRAAT 12-18
Quick-Service:

ZUID KONINGINNEWAL 11-15
Telefoon:

442

Telegram -adres: Meulen -Ansems
Geopend:
De ingang van
de Qnick Ser
vice Afdeeling
aan den ZuidKoninginne wal
en

.

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Vanaf Eindhoven: weg volgen naar Venlo tot
Marktplein, dan rechtsaf
Vanaf

Deume:

tot

Zuid -Koninginnewal,

dan

linksom
Vanaf Veghel:

*.

weg

volgen naar

Venlo

tot

Marktplein, dan rechtsaf

de keuri
ge smeer,
installatie.

In de naaste omgeving van Helmond kunt U FordService verkrijgen in:
DEURNE .
Het uiterst moderne Quick Service Station geeft al di
rect een indruk van de doelmatige inrichting van

dit

bedrijf. Van deze firma kan een uitstekende service
verwacht worden!

HENGELO

HENGELO
%

/

Firmanaam:

W. NOORDEGRAAF

Adres:

Oldenzaalschestraat, hk. Eikstraat

Telefoon

3736 (Kengetal K-5400)

Telegram-adres: Noordegraaf, Hengelo
Geopend:

7.30-18 uur. Dag en nacht geopend
voor spoedgevallen

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende

vanaf Enschede,

Delden en Borne

A.N.W.B.-wegwijzers volgen richting Oldenzaal

In de naaste omgeving van Hengelo kunt U FordService verkrijgen in:
Een vooraanzicht van het Hengelo ’sche Ford home.
DENEKAMP
NEEDE

Vanzelfsprekend heeft ook de firma Noordegraaf mon
teurs in haar dienst, die in de Ford-Fabriek zijn opgeleid
en beschikt zij over de nieuwste Ford-gereedschappen.
Ook de moderne smeer-installatie wordt bediend door
een hiervoor speciaal opgeleiden monteur.

Het voorbeeldig ingerichte magazijn.

HILVERSUM

HILVERSUM
V

De ruime
showroom,
die recht
tegenover
de werkplaa tsen
gelegen is.

Firmanaam:

JAC. BRUNT

Adres:

SPOORSTRAAT 37

Telefoon :

6408 — Kengetal K 950

Geopend:

7.30—20.30.
Zon- en Feestdagen 8.00—13.00

)

Alle wegen van buiten komen samen op

f'

de Groest, den hoofdverkeersweg. De
Spoorstraat, waaraan het bedrijf van de
Fa. Jac. Brunt gelegen is, vormt de ver
binding tusschen Groest en het station.

In de naaste omgeving van Hilversum kunt U FordService verkrijgen in:
Een overzicht
van het bedrijf
met de ingan
gen van ma
gazijn en werk
plaats en het
Lubritorium en

’s-GRAVELAND
LAREN
NEDERHORST DEN BERG

Dat een dealer als de Fa. Jac. Brunt een goed inge
richte werkplaats en magazijn en vakkundig personeel
t

)

heeft, ligt voor de hand, maar bovendien is er nog een
geheel nieuwe smeer-installatie, het zgn. Lubritorium,

een kijkje van
het
Lubrito
rium wat dich
terbij.

waarvan de afbeeldingen een goeden indruk geven.

HOOFDDORP

HOOFDDORP

Firmanaam:

VAN KALMTHOUT & VAN NIEL
Adres:

MARKTPLEIN 19-21

Telefoon:

229

Geopend:

7.30—22 uur

« 'v

Dit dealersbedrijf is in het
midden van het dorp gelegen

Vooraanzicht van het bedrijf van den Hoofddorpschen Ford-dealer.
„Ford-service — goede service” is het richtsnoer van
de Fa. van Kalmthout & Van Niel, en zij heeft zich een
reputatie weten te verwerven die hiermede volkomen
in overeenstemming is.

De ingang van het bijzonder fraaie magazijn.

ft

HOOGEVEEN

HOOGEVEEN

’

<■ *

Firmanaam :

GARAGE KIP

Adres:

(Hoofdkantoor)

STATIONSSTRAAT 14
(Filiaal)

HOOFDSTRAAT
Telefoon:

92

8

Telegram-adres: Garage Kip
Geopend:

7.30—18 uur

i * 'v

Dit dealersbedrijf is gelegen
aan den doorgangsweg N.Z.
door

Hoogeveen,

bij

het

station. Het filiaal ligt vlak bij
de Noordsche brug.
Het hoofdkantoor van den Hoogeveenschen Ford-dealer.
In de naaste omgeving van Hoogeveen kunt U FordService verkrijgen in:
DEDEMSVAART
ZUIDWOLDE

„Goede en snelle service” is het richtsnoer van de Fa.
Kip, en moderne gereedschappen, geschoold personeel
en een ruime voorraad echte Ford-onderdeelen stellen
haar in staat dit devies tot werkelijkheid te maken.

De hefbrug en de spil waar alles op service-gebied om draait: Het Ford Labora
torium Controle Toestel.

u

HOOGEVEEN
<• i

HOOGEVEEN

i
Firmanaam:

GARAGE KIP

Adres:

(Hoofdkantoor)

STATIONSSTRAAT 14
(Filiaal)

HOOFDSTRAAT
Telefoon :

92

8

Telegram-adres: Garage Kip
Geopend:

7.30—18 uur

i«

Dit dealersbedrijf is gelegen
aan den doorgangsweg N.Z.
door

Hoogeveen,

bij

het

station. Het filiaal ligt vlak bij
de Noordsche brug.
Het hoofdkantoor van den Hoogeveenschen Ford-dealer.
In de naaste omgeving van Hoogeveen kunt U FordService verkrijgen in:
DEDEMSVAART
ZUIDWOLDE

„Goede en snelle service” is het richtsnoer van de Fa.
Kip, en moderne gereedschappen, geschoold personeel
en een ruime voorraad echte Ford-onderdeelen stellen
haar in staat dit devies tot werkelijkheid te maken.

De hefbrug en de spil waar alles op service-gebied om draait: Het Ford Labora
torium Controle Toestel.

I
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HOORN
*

HOORN

i

“i

*

De nieuwbouw van
de Fa. Geerling en
Winkelaar is nog
niet zoover gevor
derd, dat hiervan
foto’s kunnen wor
den
opgenomen.

Firmanaam :

GEERLING & WINKELAAR

Adres:

KLEINE NOORD 18

Telefoon:

252

Geopend:

7—20 uur

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen aan den hoofd
weg Amsterdam—Leeuwarden

*

In de naaste omgeving van Hoorn kunt U FordService verkrijgen in:

*#

ENKHUIZEN
ANDIJK

4

HOOGWOUD
AVENHORN

De Firma Geerling & Winkelaar is momenteel druk bezig
met den bouw van een geheel nieuw garagebedrijf aan

»t

het Keern, gelegen aan den spoorwegovergang bij het
station, aan den

Hoofdweg

Amsterdam—Leeuwarden.

Onnoodig te zeggen dat een dergelijke vooruitstrevende
firma in staat is goede service te leveren!

4

HULST ('T STEEN)

HULST (’T STEEN)
\

Firmanaam:

AUTOMOBIELBEDRIJF
’T STEEN

Adres :

KLEINE BAGIJNESTRAAT C-172

Telefoon:

148

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
door naar de Markt te rijden, vanwaar men de
Kleine Bagijnestraat onmiddellijk kan inrijden

De gevel van het automobielbedrijf ’t Steen en

In de naaste omgeving van Hulst kunt U FordService verkrijgen in:
SCHEEFHOUTSHOEK
(Graauw)

.

ö
Een bedrijf dat zich in Zeeuwsch-Vlaanderen een uit
stekenden naam heeft weten te verwerven.

•••

..een hoek van het keurige onderdeelen-magazijn.

JULIANADORP (KOEGRAS)

JULI AN ADORP (KOEGRAS)
V

Des reizigers
eerste aanblik
van den Fordveste in
Julianadorp.

Firmanaam:

MAARTEN SMIT

Adres:

RIJKSWEG 96-99

Telefoon:

Julianadorp - 2

Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf van de Firma Maarten Smit is gelegen aan
het Noord-Hollandsch Kanaal, 2 km ten Zuiden van de
Vlotbrug bij De Kooi

Een gedeelte
van de werk
plaats en

In de naaste omgeving van Julianadorp kunt U FordService verkrijgen in:
i
t ZAND
DEN HELDER
DEN BURG (Texel)

Julianadorp mag aanspraak maken op een Ford-dealer

v• •

die in alle opzichten in staat is de service te geven,
waarop

de berijder van een Ford-automobiel recht

heeft. Kijkt U b.v. eens naar de complete serie Ford• • • • • een

hoekje

van het
magazijn.

gereedschappen en het keurige magazijn.

I'

KAMPEN

KAMPEN

v

Firmanaam:

J. H. R. VAN DEN NOORT

Adres:

OUDESTRAAT 33

Telefoon:

169

Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
[«

Komende uit de richting Zwolle: IJsselbrug, om
het stadhuis, aan de linkerzijde in de Oudestraat;
Komende uit de richting Wezep, Graafschap,
om de kerk heen, vooraan rechts in de Oudestraat

De voorgevel met den breeden inrit.
De Fa. v. d. Noort heeft in haar bedrijf ruimte voor
een groot aantal automobielen. Het magazijn, dat op de
Op deze af
beelding komt
de
groote
beschikbare
plaatsruimte
voor het stallen
van wagens
duidelijk tot|
uiting.

*.• >

1

Het magazijn
met de beken
de stalen Ford
Onderdeelen stellingen.

gaanderij is ingericht, is welvoorzien.

LEEUWARDEN

LEEUWARDEN
V

De voorgevel
van het Forddealers bedrijf
aan hetZuiderplein.

Firmanaam :

KIESTRA & MULDER

Adres:

ZUIDERPLEIN 6

Telefoon:

5043-5044 (Na sluitingstijd 3924-3657)

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

7—1 uur
Voor spoedgevallen dag en nacht be
reikbaar

Dit dealersbedrijf is gesitueerd in het centrum van
Leeuwarden, bij het Beursgebouw
Een' blik in de
werkplaats en
i

In de naaste omgeving van Leeuwarden kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
MARSSUM
BERGUM
BERLIKUM
BEETGUMERMOLEN
ST.-ANNA PAROCHIE

Een jonge, actieve firma beheert de Ford-belangen te
Leeuwarden! Een ruime voorraad echte Ford-onderdee• • • een kijkje in
het onderdeelen -magazijn.

len, uitmuntende gereedschappen en geschoold perso
neel waarborgen een snelle en betrouwbare service.

LEIDEN

LEIDEN
V

De gevel van
het
gebouw
waarin o.a. de
showroom is
ondergebracht

Firmanaam:

N.V. HET MOTORHUIS

Adres:

MORSCHSINGEL 1

Telefoon:

2135 (na automatiseering 24741-42)

Telegram-adres: Motorhuis
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Amsterdam via Rijnsburgerweg,
Station
Komende van Den Haag langs De Vink, voor
spoorweg linksaf, daarna spoorlijn kruisen
Komende van Utrecht hoofdweg volgen tot Hooge
Rijndijk 5
t

De ruime
garage.
■

In de naaste omgeving van Leiden kunt U FordService verkrijgen in:
LEIDEN
Filiaal N.V. Het Motorhuis
Hooge Rijndijk 5
Telefoon 3260 (na automatiseering 23260)
Dag en nacht geopend

*.

■ •

Een gedeelte
van de werk
plaats waar zich
de hefbrug en
de waschplaats
bevinden.

NOORDWIJK
KATWIJK
RIJNSBURG
VOORSCHOTEN
OUDE-WETERING

ZEGWAARD
STOMPWIJK
HAZERSWOUDE
LEIMUIDEN

De naam Ford is in Leiden onafscheidelijk verbonden
met Het Motorhuis, daar men bij deze N.V. verzekerd
is van vakkundige en coulante service. Natuurlijk staan
deze firma alle hulpmiddelen van een modern automo
bielbedrijf ten dienste.

w *

LISSE

LISSE
v

Firmanaam:

J. CAMMENGA & CO.

Adres:

HEEREWEG 148

Telefoon:

3325 — Kengetal K 530

Telegram-adres: Cammenga & Co.
Geopend:

« '

7—22 uur

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen aan den hoofd
weg Den Haag—Haarlem

>

De showroom van de
Fa. J. Cammenga & Co.

~rti

.n;i

In de naaste omgeving van Lisse kunt U Ford-Ser
vice verkrijgen in:

ï

*

NOORDWIJKERHOUT
SASSENHEIM
HILLE G OM

De breede inrit naar het achterterrein waar de garages en werk
plaatsen zich bevinden.

Een goed ingericht magazijn en dito werkplaats zijn
kenmerken van een goed Ford-dealers-bedrijf.
Lisse hoort dus in deze categorie thuis.

t

Ook

LOCHEM

LOCHEM

Firmanaam:

AUTOMOBIELBEDRIJF
’T LOCHEYM N.V.

Adres:

STATIONSWEG 12

Telefoon:

530

Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf is gelegen aan den

v'

voornaamsten

toegangsweg

van

Lochem, op den driesprong waar
de wegen van Deventer-Hengelo
en Zutphen samenkomen
Het fraaie bedrijf
aan den Stationsweg

4

Wij kunnen veilig zeggen, dat het geheele bedrijf van
den Lochemschen dealer een indruk van vertrouwen
maakt.

Deskundig

personeel,

speciale Ford gereed

schappen en een groote sorteering onderdeelen waar
borgen een het product waardige service.

*.••

De keurig inge
richte waschplaats

Een gedeelte van
de garage met op
den achtergrond
de z.g. motorshop

7

MAASTRICHT

M A ASTRICHT
Het
kantoor
met de werk
plaatsen
aan
den Scharnerweg No. 165,
waar men op • • •

Firmanaam:

GARAGE N. FISSETTE

Adres:

SCHARNERWEG 165
Werkplaats en kantoor

SCHARNERWEG 137
Showroom en stalling
Telefoon:

4141 (3 lijnen)

Telegram-adres: Garage Fissette
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:

No. 137 de
showroom en
de ruimte voor
stalling aantreft
• •••••

Vanaf Valkenburg den grooten weg naar Maas
tricht volgen tot vóór den overweg
Vanaf Sittard den weg volgen richting Station Wijk
tot vóór den overweg en vervolgens links om
Vanaf Luik en Aken tot overweg en vervolgens
rechtsom

In de naaste omgeving van Maastricht kunt U FordService verkrijgen in:
een
indruk te geven van de
outillage van
de Garage N.
Fissette,
een
afbeelding van
de
moderne
smeer -instal
latie.

TERLINDEN

De belangen van de Ford-rijders zijn in Maastricht in
goede handen. De Garage N. Fissette heeft deskundig
personeel, de nieuwste gereedschappen, o.a. het Ford
Laboratorium Controle-toestel, een hoogedruk smeerinrichting enz.

*

MENSINGEWEER

MENSINGEWEER
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Firmanaam:

GREVE

Adres:

NOORDEINDE 1-3

Telefoon:

2266

Telegram-adres: Greve-Meppel

%

Geopend:
✓

«

7—22 uur (Voor spoedgevallen dag en
nacht)

*
i

'v

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende uit de richting Zwolle, Staphorsterweg,
Zuideinde, Hoofdstraat, Kruisstraat, Molenstraat,
Noordeinde
Komende uit de richting Hoogeveen, Hoogeveensche Vaart, Ceintuurbaan, aan het eind hiervan
links af Noordeinde
Komende uit de richting Assen, Steenwijkerstraatweg

over de brug rechtuit Noordeinde

#

De gevel van het Ford-dealersbedrijf in Meppel.

4

\

MIDDELBURG

MIDDELBURG

Firmanaam:

N.V. M. DE DREU & CO’S
AUTOMOBIELHANDEL &
GARAGE ONDERNEMING

Adres:

NOORDSTRAAT 14

Telefoon:

546

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

v -

U bereikt dezen dealer het snelste:
door vanaf de Markt in de richting Domburg
te rijden
De voorgevel van het dealersbedrijf in Middelburg.

Ook dit filiaal van de Fa. M. de Dreu beschikt over
alle faciliteiten die tezamen een uitstekende service
waarborgen. Een volledig magazijn, goede werkplaats
en vakkundig personeel.

Een gedeelte van de showroom met het magazijn.
I

w T

MIDDELHARNIS

MIDDELHARNIS
<• i

Firmanaam:

K WITVLIET

Adres:

ZANDPAD 279

Telefoon:

73

Geopend:

8—20 uur

9

Dit dealersbedrijf is gelegen aan
den

gebruikelijken

doorrit

van

West- naar Oost-Flakkee

In de naaste omgeving van Middelhamis kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
MELISSANT

Vooruitstrevendheid is bij de service op automobielen
een factor van bijzonder groot belang. Het is dus niet
te verwonderen, dat de Fa. Witvliet met haar moderne
outillage een uitstekende service kan leveren.
De voorgevel van het bedrijf van de Firma Witvliet valt, o.m. door de duidelijke
borden, onmiddellijk op.

4

%

MIDWOLDA

MIDWOLDA

Firmanaam :

TJ. H. BLAAUW & CO.

Telefoon :

17

Telegram-adres: Blaauw-Midwolda
Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen aan den hoofd
weg Groningen—Nieuwe Schans
,• v

In de naaste omgeving van Midwolda kunt U FordService verkrijgen in:
BLIJHAM
WINSCHOTEN
ZUIDBROEK
Het vooraanzicht met de ruime showroom

De Fa. Tj. H. Blaauw & Co. kan bogen op een uit
stekenden naam op Service-gebied, hetgeen natuurlijk
gedeeltelijk een gevolg is van de volledige serie spe
ciale Ford-gereedschappen en het geschoolde personeel.

en een gedeelte van de werkplaats, waar het Ford Laboratorium Controle
apparaat in letterlijken en figuurlijken zin prominent is.

NIJMEjG.EN

NIJMEGEN
v

Het vooraan zicht van de
zaak met het
benzinestation,
a/d Tooropstr.

Firmanaam:

Adres:

N.V. TERWINDT
& HEKKING
AUTOMOBIEL MIJ.
(Kantoor en magazijn)

REMBRANDTSTRAAT 26-28
(Garage en Werkplaats)

TOOROPSTRAAT 7

«*

I• ,v
'

‘O-*-,

Telefoon:

21414

Geopend:

7—22 uur

' * »

U bereikt dezen dealer het snelste:
Door de Ford richtingwijzers te volgen

De ruime hal,
waar een groot
aantal wagens
kan
worden
gestald en • •••••

In de naaste omgeving van Nijmegen kunt U FordService verkrijgen in:
LENT
WIJCHEN
GROESBEEK
BEMMEL

|

Nijmegen’s Ford-rijders stellen hun volle vertrouwen in
deze bekende firma, die over alle faciliteiten van een
\

modern automobielbedrijf beschikt.
het keurig
ingerichte
magazijn.

!«!!!!».•
!!

ï»
!»

lï
I

OOSTBURG

OOSTBURG
v
t

i

Firmanaam :

J. C. HUISMAN

Adres:

NIEUWSTRAAT 42

Telefoon:

67

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen
aan den hoofdweg naar België (Knocke)

De Fa. Huisman staat in geheel Zeeuwsch-Vlaanderen
bekend om haar snelle en uitstekende service.

De origineele gevel van het Ford dealersbedrijf te Oostburg.

oss

oss
A

t

Firmanaam:

GEBROEDERS HENDRIKS

Adres:

HEUVEL 55

Telefoon:

144

Telegram-adres: Hendriks Oss
Geopend:

8—20 uur

v *
V '

Het bedrijf van dezen dealer is
gelegen nabij de Markt in het
Tot ons leedwezen
leent zich het be
drijf van dezen
dealer niet goed
voor het maken van
foto’s, zoodat wij af
beeldingen achter
wege moeten laten.

centrum van Oss

I

De belangen van het Ford-rijdende publiek zijn bij de
Fa. Gebr. Hendriks in goede handen!

4

PURMEREND

PURMEREND
x

Firmanaam:

W. ZIJP

Adres:

NIEUWSTRAAT 32

Telefoon:

128

Geopend:

7—21 uur

y

U bereikt dezen dealer het snelste:
v •*

Komende van Amsterdam via Gouw, dan rechtsaf
Komende van Hoorn over de brug, Singel,
Westerstraat, dan linksaf
Komende van Zaandam over de sluis, Wester
straat, dan linksaf

*

Ingang van de werkplaats en magazijn
bij den Purmerendschen Ford-dealer.

onderdeden -magazijn.

In de naaste omgeving van Purmerend kunt U FordService verkrijgen in:

EDAM
LANDSMEER
BROEK IN WATERLAND
MONNIKENDAM

V

••

„Zijp voor goede service” is een bekend spreekwoord
in Purmerend en omstreken, en terecht! Een keurige,
frisch uitziende zaak, een ruime voorraad echte Fordonderdeelen en een stalruimte voor 50 wagens zijn
hiervan de voornaamste oorzaken!

De fraaie
showroom.

ROERMOND

ROERMOND

Firmanaam:

ROERMONDSCHE
AUTOMOBIEL CENTRALE
(N.V. VERAH GARAGES)

Adres:

Wilhelminaplein
(kantoren, stalling, service), Tel. 2160

Zwartbroekstraat 4,
ingang Minderbroedersingel 23 (stalling
en service), Tel. 3000

Slachthuisstraat
(werkplaats en magazijn) Telefoon 2160
Telegram -adres: Forddealer
Geopend:

Zwartbroekstraat 4 — Dag en nacht

Dit dealersbedrijf is komende uit de richting Venlo bij
den ingang van de stad gelegen.
Midden: Stalling en service kunnen ook betrokken
worden in de Zwartbroekstraat No. 4, terwijl

Uit de richting Eindhoven komende, de brug overgaan
in de richting Maastricht.
Vanaf Maastricht de richtingaanwijzers naar Venlo volgen

Onder:

de eigenlijke werkplaats gelegen is
aan de Slachthuisstraat.
In de naaste omgeving van Roermond kimt U FordService verkrijgen in:
ECHT

De Roermondsche Automobiel Centrale heeft haar ver
schillende bedrijven verdeeld over de buitenkanten van
de stad, waardoor in alle wijken een uitstekende ser
vice,

waarvoor bovendien

instaat, gewaarborgd is.

een uitstekende inrichting
i

ROTTERDAM

ROTTERDAM
\

Firmanaam:

AUTOMOBIEL INDUSTRIE
ROTTERDAM” N.V.
j

i

Centrum en West
Adres:

Fordgebouw, Marconiplein

Telefoon:

35741 t.e.m. 35746

Geopend:

Dag en nacht

Oost
Firmanaam:
AUTOMOBIELBEDRIJF „OUDEDIJK” N.V.

Boven:
Het enorme
gebouw op ’t
Marconiplein
— het Fordbolwerk in
Rotterdam.

è

Adres:

Oudedijk 169—175

Telefoon:

26600 (2 lijnen)

Geopend:

Dag en nacht

Zuid

Rechts:

De smaak
volle étalage
bij de ingang
van ’t onderdeelenm a g a z ij n.

Firmanaam:
AUTOMOBIELBEDRIJF „OVERMAAS” N.V.

Links:
Het moder
ne smeerstation met
zijn fraaie
betegeling.

Adres:

Wolphaertsbocht 388—398

Telefoon:

12524-12526

Geopend:

Dag en nacht

Noord
Firmanaam :
HILLEGERSBERGSCHE AUTOMOBIEL MIJ.
Adres:

Bergweg 142

Telefoon:

44585

Geopend:

Dag en nacht

ROTTERDAM

ROTTERDAM
V

Het Automobiel
bedrijf „Oudedijk” in de oos
telijke stadswijk
Kralingen.

In de naaste omgeving van Rotterdam kunt U Ford*
service verkrijgen in:
BARENDRECHT
OVERSCHIE
KRIMPEN a/d LEK
KRIMPEN a/d IJSSEL
BERGSCHE HOEK
RIDDERKERK
NIEUWERKERK a/d IJSSEL
BLEISWIJK
RH O O N

Het automobiel
bedrijf „Over
maas" is - zooals
de naam reeds
aanduidt - over
de Maas, in het
zuidelijke stads
deel gelegen.

POORTUGAAL
PERNIS
NIEUW-HELVOET

Zonder onszelf te beschuldigen van overdrijving, kun
nen wij zeggen, dat Rotterdam beschikt over moderne
Ford bedrijven, die hun klanten een „Super Ford Ser
vice” bieden.
De enkele foto’s, die wij slechts kunnen plaatsen, geven
hiervan reeds een overtuigenden indruk.
Ook in het noor
den van de stad
is Ford verte
genwoordigd —
de gevel van de
Hillegersbergsche Automobielmaatschappij

De

moderne

onderdeelen-magazijnen,

de moderne

smeerstations en wagenwaschinstallaties en de volledig
geéquippeerde werkplaatsen geven een waarborg voor
de kwaliteit van de door deze firma’s geleverde service.

RIJSSEN

RIJSSEN

Firmanaam:

LANGENHOF

Adres:

BOOMKAMP 27

Telefoon:

84
Na sluitingstijd adres: M. Pijffers, Oosterhofweg 10, Rijssen

Geopend:

8—21 uur

Het bedrijf van dezen dealer is
vlak bij het station Rijssen gelegen

Rijssen’s Forddealer’s bedrijf.
< i

Een jong bedrijf met een uitstekende reputatie. De be
langen van het Ford-rijdend publiek zijn bij deze firma
in goede handen.
De showroom met
een deel van het
keurige onderdeelen-magazijn.

De ruime
werkplaats.

RIJSWIJK

RIJSWIJK
\
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SCHAGEN

SCHAGEN
%
*
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Firmanaam:

BLAAUBOER & KOSSEN

Adres:

NIEUWE LAAG B-54

Telefoon:

331

Geopend:

7—22 uur

Dit dealersbedrijf bereikt men het snelste
door de speciale richtingborden te volgen

In de naaste omgeving van Schagen kunt U FordService verkrijgen in:
WINKEL
MIDDENMEER
DIRKSHORN
OUDE NIEDORP
WARMENHUIZEN
NIEUWE NIEDORP
KOLHORN
WIERINGERWAARD

BURGERVLOTBRUG
De ingang van het moderne bedrijf van den Schager Ford-Dealer.
De Fa. Blaauboer & Kossen staat er bekend voor, dat
zij haar klanten service levert, die terecht aanspraak
kan maken op den naam „Ford-Service”.

SCHEVENINGEN

SCHEVENINGEN
V

De karakterisvoortieke
gevel van het
dealers bedrijf
in Schevenin gen, die de
automobilist
niet spoedig
voorbij
zal
rijden.

Firmanaam :

N.V. CENTRAAL
AUTO BEDRIJF

Adres :

GEVERS DEIJNOOTSTRAAT 7

Telefoon :

Haag 550219 en 550240

Telegram-adres: CAB-Scheveningen
Geopend:

(

1

Dag en nacht

>-

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Leiden via van Alkemadelaan, en
Zwolschestraat, spoorlijn volgen tot station

Een gedeelte
van de werk
plaats en......

Komende van Den Haag via Badhuisweg en
Amsterdamsche straat rijden
ê

In de naaste omgeving van Scheveningen kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
LOOSDUINEN
Filiaal N.V. Centraal Auto Bedrijf
Haagweg 593
Telefoon 391250

O
een hoekje van

)

Geopend van 7—24 uur

het onderdeelen - magazijn.
Het ligt voor de hand dat een firma als de N.V. Cen
traal Auto Bedrijf haar klanten kan doen profiteeren van
alle voordeelen die geboden worden door een uitste
kend uitgeruste en bemande werkplaats, een keurig en volI

ledig ingericht magazijn en ’n groote ruimte voor stalling.

SCHEVENINGEN

SCHEVENINGEN
V

De karakterisvoortieke
gevel van het
dealers bedrijf
in Schevenin gen, die de
automobilist
niet spoedig
voorbij
zal
rijden.

Firmanaam :

N.V. CENTRAAL
AUTO BEDRIJF

Adres:

GEVERS DEIJNOOTSTRAAT 7

Telefoon:

Haag 550219 en 550240

Telegram-adres: CAB-Sche veilingen
Geopend:

Dag en nacht

v '

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende van Leiden via van Alkemadelaan, en
Zwolschestraat, spoorlijn volgen tot station

Een gedeelte
van de werk
plaats en......

Komende van Den Haag via Badhuisweg en
Amsterdamsche straat rijden

In de naaste omgeving van Scheveningen kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
LO OSDUINEN
Filiaal N.V. Centraal Auto Bedrijf
Haagweg 593
Telefoon 391250
Geopend van 7—24 uur
een hoekje van
het onderdeelen - magazijn.
Het ligt voor de hand dat een firma als de N.V. Cen
traal Auto Bedrijf haar klanten kan doen profiteeren van
alle voordeelen die geboden worden door een uitste
kend uitgeruste en bemande werkplaats, een keurig en volI

ledig ingericht magazijn en ’n groote ruimte voor stalling.

SCHIEDAM

SCHIEDAM

Firmanaam:

AUTOMAATSCHAPPIJ
VINK & CO. N.V.

Adres:

STADHOUDERSLAAN 11-13

Telefoon :

68506-68806

Geopend:

6.30—21 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
v '

De onmiddellijk opvallende gevel van het Ford-dealersbedrijf in Schiedam.

via Oranjebrug,
Zwijgerlaan

Nieuwe

Haven,

Willem

de

In de naaste omgeving van Schiedam kunt U FordService verkrijgen in:
*

’s-GRAVEZANDE
Firma P. G. Beukers
Dingemans v. d. Kasteeleplein
Telefoon 131
Geopend : van 7—22 uur

*.• •

WIELEN

REMMEN

Een tweetal
kijkjes in ’t
magazijn,
welke dui
delijk laten
zien, waar
om men in
Schiedam
FordS e rvic e
op zijn best
kém krijgen.

Ook in Schiedam treft men een uiterst modern

en

volledig ingericht Ford-bedrijf aan. Er zijn een keurig
magazijn en een goed uitgeruste werkplaats, die een
eerste klas service waarborgen.

SCHOONHOVEN

SCHOONHOVEN

Firmanaam:

A. SCHAKEL

Adres:

LANGE WEISTRAAT 7

Telefoon:

25 (Na sluitingstijd 85)

Geopend:

Van 7—19 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
|« %

Komende van Rotterdam: via Voorhaven
Van Gorinchem: via Veerstraat
Van Gouda: via Koestraat, Lopikerstraat, Weistraat

De gevel van het bedrijf van de Firma A. Schakel in de Lange Weistraat.

In de naaste omgeving van Schoonhoven kunt U
Ford-Service verkrijgen in:
GROOT AMMERS
BERGAMBACHT
LEKKERKERK

Een goed ingericht magazijn en dito werkplaats zijn
kenmerken van een goed Ford-dealersbedrijf. De Firma
Schakel kunnen wij dan ook met een gerust geweten
aanbevelen!

Een deel van het keurig ingerichte magazijn.

SITTARD

SITTARD

Firmanaam:

N.V. GARAGE
VAN HAAREN & CO.

Adres:

HOEK ENGELENKAMPSTRAAT

Telefoon:

2221

Telegram -adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende vanaf Maastricht: bij kruispunt tram
rechtsom pl.m. 200 m richting Heerlen
Vanaf Roermond bij kruispunt linksom pl.m. 200 m
Vanaf Heerlen bij tramhalte postkantoor
Het flinke pand met den inrit voor garage en werkplaats.

In de naaste omgeving van Sittard kunt U FordService verkrijgen in:
LUTTERADE-GELEEN

Niet alleen voldoet deze firma wat betreft werkplaats en
magazijn aan alle eischen die men aan een Ford-dealer
kan stellen, doch zij heeft verder een moderne waschen smeerplaats en biedt een ruime gelegenheid tot
stallen in garage of boxen.

De modern betegelde waschplaats en smeerinstallatie.

SNEEK

SNEEK
V

Het bedrijf van den
Ford-dealer in
Sneek
aan
de
Parkstraat 16—18.

Firmanaam:

F. OZINGA

Adres:

PARKSTRAAT 16-18

Telefoon :

2211

Geopend:

Dag en nacht

Dit dealersbedrijf is gelegen aan den hoofd verkeers
» 'v

De showroom met
service -station aan
den Bolswarder weg

weg door Sneek

In de naaste omgeving van Sneek kunt U Ford-Ser
vice verkrijgen in:
BALK
KOUDUM
WE ST-TERSC HELLING
WARNS

„Het hart der Ford-organisatie is de service tegenover
den cliënt”. Een firma die dit principe huldigt, kan de
service van een automobiel ten volle toe vertrouwd wor\

den, vandaar dat de Firma Ozinga zich een uitstekende
reputatie heeft weten te verwerven.

Een impressie van het fraaie onderdeelen-magazijn.

STADSKANAAL

STADSKANAAL
\

Het complex
gebouwen van
het Forddealersbedrijf
in Stadskanaal.

Firmanaam:

H. THIADENS

Telefoon:

35

Geopend:

7—23 uur

Het bedrijf van dezen dealer is
gelegen aan den hoofdweg Gro
v *

ningen—Ter

Apel,

eenige

km

verwijderd van het kruispunt met
den weg Veendam—Assen
Een hoekje van
het magazijn
en
k

In de naaste omgeving van Stadskanaal kunt U FordService verkrijgen in:

ONSTWEDDE
VEENDAM
MUNTENDAM
NIEUWE PEKELA

...... een ge
deelte der
werkplaatsen.

STEEN WIJK

STEENWIJK
<• .*

Firmanaam:

C. GREVE

Adres:

MEPPELERWEG

Telefoon:

201

12

Telegram-adres: Greve Steenwijk
Geopend:

v

Dag en nacht

Het bedrijf van de Fa. Greve is
gelegen aan den hoofdweg Meppel—Heerenveen

*

Een enkele blik op den gevel van deze zaak geeft
reeds den indruk dat orde en netheid hier een groote
rol spelen — 2 punten die van vitaal belang zijn voor
een Ford-gebruiker die goede service verlangt.

De keurige voorgevel van het moderne bedrijf van den Steenwijkschen Ford-dealer.

TERNEUZEN

TERNEUZEN
V

De voorgevel
van het
dealer bedrijf
in Temeuzen.

Firmanaam:

AUTOMOBIELHANDEL EN
GARAGE ONDERNEMING
L. D. BOONE

Adres:

AXELSCHESTRAAT 148

Telefoon:

197

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

Komende

van Hulst of Sas van

Gent passeert men dit dealersbedrijf, terwijl men komende uit

Het keurig
ingerichte ma
gazijn en......

de richting Oostburg het beste
door de stad over de Axelsche
brug rijdt

„Iets wat waard is om gedaan te worden, is waard om
goed gedaan te worden”, luidt het devies van den
heer Boone. Zijn heele bedrijf ademt dan ook dezen
geest.

...... een nader
kijkje in de
showroom.

TIEL

TIEL
De voorge
vel met den
ruimen inrit.

Firmanaam :

A. A. VAN DEN BERGH

Adres:

(Kantoor)

HOOGEINDE 4
(Werkplaats)

AMBTMANSTRAAT 26
Telefoon:

44 (Na automatiseering 2615)

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

v •

In de naaste omgeving van Tiel kunt U Ford-Service
verkrijgen in:

Het goed
verzorgde
magazijn.

LIENDEN
*

MAURIK
DRUTEN
BENEDEN LEEUWEN

De heer v. d. Bergh heeft ingezien dat een goede ser
vice voor den automobilist onmisbaar is. Goede service
is dan ook zijn richtsnoer!

Een ge
deelte van
de ruime
garage.

TILBURG

TILBURG
V

De gevel van
het
bedrijf
waarop duide
lijk de oprit
naar de garage
opvalt.

Firmanaam :

AUTOMOBIELBEDRIJF

TH. KNEGTEL
Adres:

HEUVEL 44

Telefoon:

1820 en 1821 (na automatiseering worden
gewijzigd in 5445 en 5446)

Telegram -adres: Knegtelgarage
Geopend:

Dag en nacht

Dit automobielbedrijf is gelegen op het centrale punt
van Tilburg. Alle verkeer van Eindhoven naar Breda en
De moderne
waschplaats
met het smeer station.

Den Bosch naar Breda vice versa passeert den Heuvel

Veel commentaar behoeven wij over het bedrijf van de
Firma Th. Knegtel niet te geven! „Ford-Service op zijn
best” zegt genoeg!

De entrée met
een doorkijkje van
het fraaie onderdeelen -magazijn.

UITHUIZEN

UITHUIZEN
V

De Ford
„voorpost” in
Uithuizen.

Firmanaam :

G. DINKLA

Adres:

KAAKSTRAAT B-260

Telefoon:

13

Telegram -adres: Dinkla
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende vanaf Uithuizermeeden door de Hoofdstraat rechts en komende vanaf Usquert door
de Hoofdstraat links

Een gedeelte
van het onder deelen-maga
zijn

In de naaste omgeving van Uithuizen kunt U FordService verkrijgen in:
MIDDELSTUM
BEDUM
BAFLO
ROODESCHOOL

De Ford-rijder kan er verzekerd van zijn, dat Firma
G. Dinkla hem snelle en goede service zal leveren.
hoekje van de
showroom.

Deze firma beschikt bovendien over een moderne smeerinstallatie met hefbrug.

ULRUM

ULRUM

Firmanaam :

GEBROEDERS BAKKER

Telefoon:

12

Telegram-adres: Bakker
Geopend:

Dag en nacht

In de naaste omgeving van Ulrum kunt U Ford*
Service verkrijgen in:

MENSINGEWEEjR
Het Ford-dealersbedrijf in Ulrum

è

Firmanaam :

N. BAKKER

Telefoon:

5

Telegram-adres: Bakker
Geopend:

Dag en nacht

Vlotte service in overeenstemming met
het beginsel
de Ford-principes
waarop de heeren Bakker hun bedrijf
hebben opgebouwd.

en dat in Mensingeweer.

1

UTRECHT

UTRECHT
\

Firmanaam:

N.V. JAN JONGERIUS

Hoofdkantoor:

KANAALWEG 34-35

Telefoon:

18844-45-46-47
Na 18 uur: 18845

Telegram -adres: Jan Jongerius-Utrecht
Het hoofdkantoor
is geopend:

v •*

Een nachtfoto van den fraaien
voorgevel van het hoofdkantoor.

Het trappenhuis van dit gebouw.

Een gedeelte der werkplaatsen.

• •'
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Het hoofdkantoor van deze N.V. bereikt men als
volgt:
Vanaf Den Haag en Rotterdam voor Merwede
kanaal -brug rechts af
Vanuit de stad Utrecht over dezelfde brug links af

FILIALEN IN UTRECHT:
OUDENRIJN 41 (tevens centraal onderdeden-magazijn)
Telefoon: 11754 (Voor onderdeelen: 14747)
Geopend: Dag en nacht
Voor reparaties van 6—0.30
Uit Rotterdam en Den Haag komende is deze zaak
gelegen aan de rechterzijde van den weg, voor
dat men de stad bereikt

NACHTEGAALSTRAAT 55
Telefoon: 15584
Geopend: Dag en nacht
Voor reparaties van 7.30—19
Deze zaak is gelegen in de nabijheid van den
toegangsweg tot Utrecht uit de richting Arn
hem—Amersfoort

VEEMARKTPLEIN 1—3
Telefoon: 15216
Geopend: Dag en nacht

uiiinr'
•

p

8—12 en van 14—18.30

ê
•

0 *
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UTRECHT

UTRECHT
V

Het Ford Labo.
ratorium Con
trole Toestel,
dat ook in
Utrecht
een
belangrijke en
drukke
taak
heeft.

LEDIG ERF 2—3
Telefoon: 10775
Geopend: Dag en nacht
Voor reparaties van 7—18 uur
Dit bedrijf is gelegen in de nabijheid van den
toegangsweg tot Utrecht uit de richting Jutphaas

v*

LEIDSCHE WEG 30
Telefoon: 14488
Geopend: Dag en nacht
Voor reparaties 6—18 uur
Deze zaak is gelegen aan den hoofdtoegangs
weg tot Utrecht, komende uit de richting Den
Haag—Rotterdam
VAN WIJCKSKADE 22
Telefoon: 18173
Geopend: Dag en nacht
Dit filiaal ligt in de nabijheid van den toe
gangsweg uit de richting Hilversum

Een doorblik
in de groote
garage met een
ander deel der
werkplaatsen.

FREDERIK HENDRIKSTRAAT 126
Telefoon: 13298
Geopend: Dag en nacht
Dit bedrijf is gelegen in het Zuid-Oostelijk
stadsgedeelte

Ontvangst van
echte
Ford ■
onderdeelen
in het centrale
onderdeelenmagazijn.

In de naaste omgeving van Utrecht kunt U FordService verkrijgen in:
IJSSELSTEIN
ZUILEN
DOORN
BREUKELEN
RIJSENBURG
MONTFOORT
LOENERSLOOT BILTHOVEN
VINKEVEEN
DRIEBERGEN
MAARSSEN
ZEIST
HOUTEN
HARMELEN
AMERONGEN
MONTFOORT
Dienen wij voor de N.V. Jan Jongerius nog een spe
ciale aanbeveling te schrijven? Is het niet voldoende
bekend, dat deze firma door haar organisatie, haar outil
lage en haar grooten staf van getraind personeel, in
staat is een uitstekende service te geven? Alleen de
nevenstaande foto’s geven daarvan al een overtuigend
bewijs!
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VEGHEL

VEGHEL
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Firmanaam:

H. VAN BERKEL

Adres:

HOOGSTRAAT

Telefoon:

64

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

f

V v

Dit dealersbedrijf is gelegen aan den
hoofdverkeersweg

door Veghel,

bij

de brug en het Postkantoor

Snelle en coulante bediening, een keurig en volledig
magazijn — ziedaar de redenen waarom de Fa. Van
Berkel in Veghel en omstreken bekend staat om de

»t
*

Het dealersbedrijf in Veghel maakt een frisschen en prettigen^ indruk.

door haar verleende service.
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VENLO

VENLO
* i

Firmanaam:

L. VAN DEN HOMBERGH

Adres:

PARKSTRAAT EN HOOGEWEG

Telefoon:

2501

Telegram-adres: Hombergh-Venlo
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende vanaf Nijmegen langs Veldenscheweg,
Straalscheweg, Noord Binnensingel
Vanaf Roermond: Tegelsche weg, Roermond sche
4

straat,

Spoorstraat,

onder

viaduct

Keulschepoort,

door,

rechtsom,

Hamburgersingel,

Goltziusstraat, Parkstraat
Vanaf Blerick: brug over, rechtuit Spoorstraat,
zie verder vanaf Roermond

In de naaste omgeving van Venlo kunt U FordService verkrijgen in:

*t

HORST
Een afbeelding van het bedrijf aan de Parkstraat.

HELDEN-PANNINGEN

De Fa. Van den Hombergh is een belangrijke schakel
in het Venlo’sche bedrijfsleven en de vooruitstrevende
geest van dezen dealer blijkt wel uit het feit dat deze
Firma momenteel een geheel nieuw bedrijf laat bou
wen aan de Hoogeweg no. 20. Eerste klas service wordt
I •

den Ford-rijder in Venlo gewaarborgd.

VENRAY

VENRAY
\
f
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Firmanaam :

L. J. VAN HAREN

Adres :

MARKT 2A

Telefoon:

9

\

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:
f

4

Dag en nacht

*

V

Dit dealersbedrijf is gelegen in
het centrale punt van Venray,
tegenover het Stadhuis

De firma L. J. van Haren is volkomen voor haar taak
berekend en is dus in staat een snelle en volledige
service te leveren.
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VLISSINGEN

VLISSINGEN
V

Het op een
markant punt
gelegen pand
van de Vlissingsche Auto
mobielhandel
N.V.

VLISSINGSCHE AUTOMOBIEL
HANDEL EN GARAGEONDERNEMING N.V.
Firmanaam:

Adres:

SINGEL 120-122

Telefoon :

176

Telegram-adres: Fordgarage Vlissingen
Geopend:

Dag en nacht

U bereikt dezen dealer het snelste:
Door zoowel komende met de boot vanaf Bres

De goed ge
outilleerde
werkplaats met
hefbrug.

kens als vanaf Middelburg en Domburg den
Singel te volgen

Ook in Vlissingen zijn de belangen van het Fordrijdend publiek in goede handen I

Het keurige
onderdeelenmagazijn.

VOORBURG

VOORBURG
x

De gevel van
het hoofdkan toor aan den
Parkweg.

Firmanaam:

P. VAN DEN BERG

Adres:

(Hoofdkantoor)

PARKWEG 73
(Service)

PARKWEG 33
Telefoon:

778273 (Den Haag)

Geopend:

8—20 uur

Dit dealersbedrijf is gelegen
De
fraaie
showroom aan
de Parkweg 33

aan de route van de NoordZuid-Hollandsche Tram, tegen
over de

remise

Voorburg

De Fa. Van den Berg beschikt over een zeer volledig
en overzichtelijk magazijn en een goed geoutilleerde
werkplaats. Men kan dus verwachten dat in Voorburg
vlotte en goede service wordt gegeven.

Een hoek vanl
de goed geéquippeerde
werkplaats.

WAALWIJK

WAALWIJK
\
t i

Firmanaam:

CENTRAAL
AUTOBEDRIJF N.V.
v.h. A. DE GRAAFF & CO.

Adres:

GROOTESTRAAT 109

Telefoon:

194

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf van dezen dealer is, komende van Den
Bosch, 500 m voorbij de Markt gelegen
Komende van Tilburg moet men in Besooyen rechts
afslaan

In de naaste omgeving van Waalwijk kunt U FordService verkrijgen in:
KAATSHEUVEL
»(

MEEUWEN

Speciaal dient nog even vermeld te worden, dat bij deze
N.V. een aantal vrije boxen voor stalling beschikbaar is.

WAGENINGEN

WAGENINGEN
%

Firmanaam:

GARAGE VAN DER KOLK

Adres:
Telefoon:

RIJKSSTRAATWEG 12 (Hoofdkantoor),
2868
STATIONSSTRAAT 21 (Filiaal), Tel. 2977
Veerstraat 5 (Service), Tel. 2868, Toestel 6

Het hoofdkantoor van den Wageningschen Ford-dealer aan den Rijksstraatweg.

Telegram-adres: Vanderkolk Wageningen
Geopend:

Dag en nacht (Hoofdkantoor en filiaal)

Het hoofdkantoor van dit dealersbedrijf is gelegen aan
Het filiaal met show
room aan de Sta
tionsstraat en • ••••••••

den Rijksweg Utrecht—Arnhem, aan den voet van den
Wageningschen berg.

In de naaste omgeving van Wageningen kimt U
Ford-Service verkrijgen in:
VEENENDAAL
RHENEN
AMERONGEN
OPHEUSDEN
ANDELST
RESTEREN
.......... de servicewerkplaats aan de
Veerstraat.

HERVELD

De Fa. Van der Kolk kan een uitgebreide service verleenen, waartoe zij in staat gesteld wordt door haar
speciale gereedschappen, haar uitstekend magazijn, haar
modern smeerstation, haar stalruimte voor 100 wagens,
haar takel- en service-wagens en tenslotte haar uitge
breide Ford-taxivloot, met Ford ambulance-wagen e.d.

WASSENAAR

WASSENAAR
x
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WINTERSWIJK

WINTERSWIJK
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Firmanaam:

GARAGE WESTERDIEP

Adres:

MISTERWEG

Telefoon:

2150

106

Telegram-adres: Westerdiep-Winterswijk
Geopend:
«
t

8—18 uur
(Dag en nacht voor spoedgevallen)

*
»

Het nieuwe bedrijf van dezen dealer, gelegen hoek
Misterstraat-Gasthuisstraat, is als volgt te bereiken:
Komende uit de richting Aalten en Lichten
voorde is het bedrijf pl.m. 100 m voorbij den
inaa
maal
11a■■(
iiaa

W.
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spoorweg-overgang gelegen
rV-----------

Komende uit de richting Groenlo volge men

4

hHjmi
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den Groenloscheweg, Meddoschestraat, Mister
t

r

straat

£ï—

Hoe het nieuwe bedrijf van de Firma Westerdiep er uit zal gaan zien.
Na Mei 1939 wordt het bedrijf ondergebracht in het
0

geheel nieuw ingerichte bedrijf aan de Misterstraat,
hoek Gasthuisstraat
t
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WOLVEGA

WOLVEGA
<•

3

Firmanaam :

VREELING EN TROOST

Adres:

STEENWIJKERWEG 4

Telefoon:

54

Telegram -adres: Vreeling en Troost
Geopend:

7—21.30 uur
(Voor spoedgevallen dag en nacht)

Het bedrijf van dezen dealer is gelegen aan den Rijks
straatweg Leeuwarden—Zwolle

In de naaste omgeving van Wolvega kunt U FordService verkrijgen in:
MUNNEKEBUREN
OLDEBERKOOP
NOORDWOLDE

Ook dit bedrijf kenmerkt zich weer door zijn volledige
en moderne uitrusting; wij noemen slechts de groote
collectie speciale gereedschappen, de moderne smeer%

installatie met hefbrug en den ruimen voorraad echte
Ford -onderdeelen.

Het pand van den Ford-dealer in Wolvega, gelegen aan den Rijksstraatweg
Leeuwarden—Zwolle.

ZAANDAM

ZAANDAM
De voorgevel
van de Forddealerszaak in
Zaandam,
benevens......

Firmanaam :

N.V. ZAANLANDSCHE
AUTOMOBIELHANDEL &
GARAGE ONDERNEMING
v/h C. STEEMEYER

Adres:

ZEEMANSTRAAT 43-55

Telefoon:

3345-3346

Geopend:

6—23 uur
(Zondag 8—13 uur)

U bereikt dezen dealer het snelste:
...... de werk
plaats — waar
natuurlijk het
Ford Labora
torium Con
trole-Toestel
het middelpunt
vormt en......

Door vanaf den Provincialen weg de Stations
straat en vervolgens het Rustenburg te rijden

In de naaste omgeving van Zaandam kunt U FordService verkrijgen in:
KOOG a/d ZAAN
KROMMENIE
OOSTZAAN
WESTZAAN
WORMERVEER
.......... een ge
deelte van de
ruime garage.

ASSENDELFT

Het is bijna overbodig om op te merken dat de Zaandamsche Ford-dealer niet alleen een ordelijk en wel
voorzien magazijn, maar verder een goed geoutilleerde
werkplaats en vakkundig personeel heeft.

1

ZIERIKZEE

ZIERIKZEE

Firmanaam:

A. ANKER

Adres:

(Hoofdkantoor)

HAVENPLEIN A-325
(Werkplaats)

HOOGE
Telefoon:

MOLENSTRAAT

22

Telegram-adres: Fordgarage
Geopend:

Dag en nacht

Het bedrijf van de Firma Anker
is gelegen aan het centrale plein
van Zierikzee,

waar alle

door

gaand verkeer passeert
Het bedrijf van den Ford-dealer in Zierikzee aan het Havenplein.
In de naaste omgeving van Zierikzee kunt U FordService verkrijgen in:
BURGH

De reputatie die de Firma Anker zich op service-ge
bied heeft weten te verwerven, is een voortdurende
waarborg voor de zorg, die dit bedrijf aan de haar
toevertrouwde wagens besteedt.

Een overzicht van het achterterrein met het groote aantal boxen.

ZUTPH E N

Z U T PHEN
\

Firmanaam :

AUTO SERVICE
ANDRÉ SENTEN

Adres:

’s-GRAVENHOF 12

Telefoon :

420 (Na sluitingstijd 992)

Telegram -adres: Senten Ford Zutphen
Geopend:

7—22.30 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
De gevel van het
Zutphensche Fordhome!

Komende uit de richting Arnhem—Apeldoorn:
IJsselbrug, IJsselkade
Uit Deventer: Deventerweg, Nieuwstad,

Hof

straat
Uit Twente en Achterhoek: Warnsveld, Laar
Een hoek van de
werkplaats en een
deel van het onderdeelen—magazijn.

straat, Markt, Hofstraat

In de naaste omgeving van Zutphen kunt U FordService verkrijgen in:

EEFDE
STEENDEREN
RUURLO
VORDEN

Auto Service André Senten — André Senten levert de
service die Uw auto noodig heeft! Wij willen in het
bijzonder nog even melding maken van de speciale
Lincoln reparatie-inrichting.

!«

ZWOLLE

ZWOLLE

v
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Firmanaam:

N.V. AUTOMOBIEL MIJ.
SWAAGMAN
i i

> i

Adres:

VEERALLEE A-l

Telefoon:

3312

Geopend:

Van 7—1 uur

U bereikt dezen dealer het snelste:
Komende uit de richting Amersfoort en Apel
doorn : over de IJsselbrug, eerste zaak aan de
linkerhand

In de naaste omgeving van Zwolle kunt U FordService verkrijgen in:
ZWOLLE
Filiaal N.V. Automobiel Mij,
„Swaagman
I f

WIJHE
OMMEN
De keurige voorgevel van het naar den eisch des tijds ingerichte bedrijf van de
N.V. Automobiel Maatschappij „Swaagman”.

GENEMUIDEN
HASSELT
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1. Laat den motor zoo kort mogelijk stationnair draaien; draai
den motor dus in geen geval stationnair warm, doch rijd
weg, zoodra de motor met ingedrukten choke-knop be
hoorlijk loopt.
2. Gebruik de choke zoo weinig mogelijk en trek den knop
nooit verder uit dan absoluut noodzakelijk is.
3. Koud stationnair draaien is het ergste wat U Uw motor
kunt aandoen, doch ook het rijden met een kouden motor
veroorzaakt in zeer korten tijd belangrijk meer slijtage
dan veroorzaakt kan worden in het gebruik met een
goede bedrijfstemperatuur over vele duizenden kilometers.
Het is dus noodzakelijk den motor in den kortst mogelijken tijd op temperatuur te brengen, hetgeen het beste
kan geschieden door den motor matig te belasten.

O
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4. Als de motor koud stationnair moet draaien (onmiddellijk
na het starten), laat deze dit dan doen met een toerental
van 1000 tot 1500 omw/min, dus laat den motor niet te
langzaam en ook niet te snel draaien. Dit toerental komt
ongeveer overeen met 30 k 50 km/uur.
5. Indien U met kouden motor wegrijdt, blijf dan geruimen
tijd gebruik maken van de lage versnellingen. Rijd bij
personenwagens met een maximum-snelheid van 20 tot 30
km/uur op de eerste versnelling en met een snelheid van
25 tot 50 km/uur in de tweede versnelling. Schakel niet
over naar de derde versnelling, voor de koelwater-ther
mometer een temperatuur van 100° F. aangeeft.
6. Denk er echter vooral aan, dat — ook al wijst de koel
water-thermometer een normale temperatuur aan (tusschen
160 en 200° F.) — de olie pas na 15 a 20 minuten op
vereischte bedrijfstemperatuur is gekomen. Men mag dus
geen maximale prestaties van den motor vergen, voordat
men minstens een kwartier gereden heeft! Speciaal voor
hen, die dicht bij autosnelwegen wonen, is dit een be
langrijk punt!
1
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7. Wanneer U Uw nieuwen motor wilt sparen, denk er dan
aan, dat niet alleen de maximale snelheid een belangrijke
factor is. Veel belangrijker is het om slechts een matige
krachtsontwikkeling van den motor te verlangen, door b.v.
»niet te snel op te trekken, doch slechts zeer geleidelijk
gas te geven. Rijd echter niet overdreven langzaam, maar
voer de snelheid geleidelijk op. In het algemeen moet
men met een nieuwen wagen niet langen tijd achtereen
langzamer dan 45 tot 50 km/uur in de derde versnelling
rijden. Langzaam rijden in de derde versnelling belast
een nieuwen motor veel ongunstiger dan een wat hoogere
snelheid. Rijd dus met een nieuwen wagen in langzaam
stadsverkeer of in files bij voorkeur in de eerste of
tweede versnelling.
8. Er zijn nog altijd „ervaren” automobilisten, die met het
gaspedaal „spelen” om den motor op gang te houden.
Dit heeft tot gevolg, dat de motor telkens een benzine-in
spuiting krijgt (de acceleratiepomp geeft bij elke krachti
ge beweging van het gaspedaal inderdaad een flinken
straal benzine). Door deze benzine-injectie wordt de mo
torolie van de cylinderwanden gespoeld; van eenige sme
ring is geen sprake meer, met een resulteerende over
matige slijtage van zuigers, zuigerveer en en cylinderwanden.
9. Bij rijden in heuvelachtig terrein, of in het algemeen op
hellingen, is het raadzaam de hand te houden aan de vol
gende aanwijzingen:
a. De motor moet een flink toerental maken om voldoen
de kracht te kunnen ontwikkelen.
b. De versnelling moet zoodanig gekozen worden, dat —
rijdende met constante snelheid — nog steeds vrije
slag van het pedaal beschikbaar is, m.a.w. er moet
altijd nog reserve-vermogen voorhanden zijn.
c. Wanneer in een bepaalde versnelling rijdende verder
indrukken van het gaspedaal geen snelheids vermeer
dering ten gevolge heeft, dient U onmiddellijk terug te
schakelen.
d. Truckbestuurders en vooral bestuurders van zware
voertuigen als zeswielers, trucks met aanhangwagens,
trekkers met opleggers enz., moeten, wanneer zij in
bergland rijden, voldoende geoefend zijn om bij elke
snelheid geruischloos terug te kunnen schakelen.
2
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Personeele Belasting op Motorrijtuigen
Onder den naam van „personeele belasting”, aldus luidt art. 1
van de Wet op de Personeele Belasting, wordt van Rijkswege ten
behoeve der gemeenten van aanslag, een directe belasting ge
heven naar verschillende grondslagen, w.o. „motorrijtuigen”.
In dit geval stellen wij alleen belang in de personeele belasting
op motorrijtuigen, waaromtrent het volgende.
De belasting wordt geheven wegens het houden, hier te lande,
van motorrijtuigen. Onder motorrijtuigen, om volledigheidshalve
de letter der wet te vermelden, worden verstaan alle rij - of voer
tuigen, bestemd om uitsluitend of mede door een mechani
sche kracht, op of aan het rij - of voertuig zelf aanwezig,
anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen.
Wat het „houden” betreft, dient te worden aangemerkt dat
iedereen, die krachtens overeenkomst de beschikking heeft
over een motorrijtuig van een ander, onverschillig of dit al
of niet steeds hetzelfde is, geacht wordt een motorrijtuig te
houden en dus belastingplichtig is, tenzij de overeenkomst
loopt over een korter tijdvak dan 21 dagen en binnen acht
dagen na afloop dier overeenkomst geen nieuwe wordt
gesloten.
Geen personeele belasting wordt geheven wegens het
houden van:
a. motorrijtuigen door publiekrechtelijke lichamen;
b. motorrijtuigen, die kennelijk ingericht zijn voor het ver
voer van zieken, voor goederenvervoer of voor het vervoer van werktuigen en uitsluitend of hoofdzakelijk daar
voor worden gebruikt;
c. motorrijtuigen die uitsluitend gebezigd worden in het be
drijf van fabrikant van of handelaar in die voorwerpen en
deel uitmaken van zijn handelsvoorraad;
d. motorrijtuigen, die volledig uitgerust niet meer dan 60 kg
wegen;
e. motorrijtuigen op twee of drie Wielen kennelijk ingericht
voor invaliden.
Overigens bedraagt de personeele belasting jaarlijks :
a. 1. voor motorrijwielen f 6.— voorzoover ingericht voor

het vervoer van één persoon;
2. voor motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van
3
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meer dan één persoon, of dat door middel van een
voorspan-, zijspan- of aanhangwagen gebezigd wordt
tot het vervoer van meer dan één persoon, / 8.—.
b. voor alle overige motorrijtuigen, voorzoo ver niet op drie
wielen, wanneer de waarde van het motorrijtuig is :
minder dan ƒ 2000.—, f 2.— voor elke geheele som van
/100.—, doch ten minste f 8.—;
ƒ 2000.— of meer, doch minder dan f 4000.—, een vaste
som van f 40.— + ƒ 2.25 voor elke geheele som van
ƒ100.—, de waarde van ƒ2000.— te boven gaande;
ƒ4000.— of meer, doch minder dan ƒ7000.—,'een vaste
som van ƒ85.— -f- f 2.50 voor elke geheele som van
ƒ100.—, de waarde van ƒ4000.— te boven gaande;
ƒ7000.— of meer, doch minder dan ƒ10.000.—, een vaste
som van ƒ160.— -f- ƒ2.75 voor elke geheele som van
ƒ100.—, de waarde van ƒ7000.— te boven gaande;
ƒ10.000.— of meer, een vaste som van ƒ242,50 + f3.—
voor elke geheele som van f 100.—, de waarde • van
ƒ 10.000.— te boven gaande.
c. wegens motorrijtuigen op drie wielen voor ieder rijtuig
ƒ 15.—.
Onder waarde wordt verstaan de som, die gerekend wordt te
kunnen worden bedongen bij verkoop onder normale om
standigheden ter plaatse daartoe geschikt. Hierbij dient aangeteekend, dat het minimum waardebedrag ƒ400.— is, aange
zien de minimum belasting in hoofdsom f8.— bedraagt. Be
halve bovengenoemde bedragen, worden door de Gemeenten
nl. opcenten geheven.
De belasting wordt verminderd:
a. voor motorrijtuigen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
voor het beroep of bedrijf van den belastingplichtige
worden gebezigd, tot de helft der hiervoren genoemde
bedragen;
b. voor de motorrijtuigen, die uitsluitend of nagenoeg uitslui
tend worden gebezigd in het bedrijf van verhuurder van
motorrijtuigen of ondernemer van personenvervoer en
voor de motorrijtuigen, die tevens in een dier bedrijven,
doch hoofdzakelijk in het bedrijf van fabrikant van of
handelaar in die voorwerpen, worden gebezigd, tot een
vierde der hiervoren genoemde bedragen.
Overigens kan de gemeentelijke wetgever bij gemeente
verordening bepalen, dat de bovengenoemde belastingbedra4

gen worden vervangen door andere (art. 31 duodecies der
Wet op de Personeele Belasting). Voorts kunnen ook op
deze bedragen opcenten ten behoeve van de Gemeente
worden geheven. De bepaalde bedragen en opcenten van
de belangrijkste gemeenten in Nederland worden jaarlijks
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in
hun uitgave „Belastingdruk in Nederland”.

De Motorrijtuigenbelasting
(vroeger genoemd Wegenbelasting)
Onder den naam Motorrijtuigenbelasting wordt een belas
ting geheven ter zake van het rijden met motorrijtuigen op
den openbaren weg.
De belasting bedraagt voor een vol jaar:
a. voor een motorrijtuig op 2 of drie wielen:
ƒ 10.—
van 61 kg—120 kg........................................................ ,, 20.—
121 kg—250 kg........................................................ ,, 30.—
251 kg, ƒ8.— per 100 kg, doch tenminste ..... „ 40.—
De belasting voor motorrijwielen wordt verhoogd:
met ,, 5.—
a. voor duozitting...........................
met „ 13.50
b. voor zijspan en aanhangwagen
b. personenauto (meer dan 3 wielen) op luchtbanden,
ingericht voor niet meer dan 7 personen, bestuurder
inbegrepen (minimum ƒ64.—) per 100 kg eigen
gewicht................................................................................ M 8.—
c. voor personenauto (meer dan 3 wielen) ingericht
voor meer dan 7 personen, bestuurder inbegre
pen (autobus). Indien op luchtbanden per 100 kg
eigen gewicht.................................................................... „ 10.—
en daarenboven indien het rijtuig is ingericht:
voor niet meer dan 10 personen, per zitplaats ...... „ 2.50
ii 25.—
meer dan 10 personen, niet meer dan 20
benevens f 3.— per zitpl. boven 10
meer dan 20 en niet meer dan 30
ƒ 55.—
benevens ƒ3.50 per zitpl. boven 20
ƒ 90.—
meer dan 30 en niet meer dan 40
benevens f 4.— per zitpl. boven 30
............................................. ƒ130.—
meer dan 40 personen
benevens f 4.50 per zitpl. boven 40
tot 60 kg..............................................................................

t
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Vrachtauto’s (meer dan 3 wielen),
indien het gewicht bedraagt:
niet meer dan 1000 kg, per 100 kg, doch ten minste
/ 72.— ....................................................................
f

9.—

meer dan 1000 kg, doch niet meer dan 2000 kg ....... ƒ 90.—
benevens / 10.— voor elke 100 kg boven 1000 kg.
meer dan 2000 kg, doch niet meer dan 3000 kg
f 190.—
benevens ƒ 11.— voor elke 100 kg boven 2000 kg.
meer dan 3000 kg, doch niet meer dan 4000 kg
: f 300.—
benevens f 12.— voor elke 100 kg boven 3000 kg.
meer dan 4000 kg, doch niet meer dan 5000 kg
f 420.—
benevens / 13.— voor elke 100 kg boven 4000 kg.
4

meer dan 5000 kg, doch niet meer dan 6000 kg
f 550.—
benevens f 14.— voor elke 100 kg boven 5000 kg.

Wie in het 2de, 3de of 4de kwartaal belastingplichtig wordt,
betaalt resp. 3/4, 1/2 of 1/4 van bovengenoemde bedragen.
Ook kan men tegen betaling van i/ i van genoemde bedragen vermeerderd met 3 % een kaart nemen voor een kwartaal, ingaande op den lsten van elke willekeurige maand.
Niet binnen Nederland wonende of gevestigde houders
kunnen kaarten voor 3, 15, 30 of 60 al of niet achtereenvol
gende dagen krijgen tegen betaling van l/40. V20* 1 /10> of V,
der belasting. Bij het passeeren van de grens wordt het
aantal verbruikte dagen op de belastingkaart vermeld.
De belasting moet, behalve bij betaling per kwartaal, tegelijk
met de aangifte worden voldaan.
De aangifte geschiedt bij den Ontvanger der Directe Belas
tingen; voor vreemdelingen aan de douanekantoren. Indien
men ophoudt belastingplichtig te zijn kan men terugbetaling
verkrijgen over de nog niet ingetreden kwartalen.

meer dan 6000 kg
f 690.—
benevens / 15.— voor elke 100 kg boven 6000 kg.
Onder deze categorie vallen ook personenauto’s die door
bepaalde veranderingen (b.v. vervangen van achterzitplaats
door houten rekken, houten vloer of achterportier enz.) inge
richt zijn en hoofdzakelijk worden gebruikt voor het vervoer
van goederen.
De belasting voor een motorrijtuig op meer dan twee wie
len wordt, indien door middel van dat motorrijtuig een aan
hangwagen of oplegger voortbewogen wordt, verhoogd met
het bedrag dat voor dien aanhangwagen of oplegger ver
schuldigd zou zijn, wanneer deze een zelfstandig motorrijtuig
was. Voor aanhangwagens (ook kampeerwagens enz.) geldt
echter niet het minimum van f 72.—.
Wordt door een motorrijtuig meer dan één rij- of voertuig
voortbewogen, dan wordt de belasting voor eiken volgenden
aanhanger verhoogd overeenkomstig de vorige alinea.
De genoemde bedragen gelden voor rij- en voertuigen op
luchtbanden en worden, indien de wielen zijn voorzien van
cushionbanden, met dertig procent, indien zij voorzien zijn
van massieve banden met zestig procent en in dien zij voor
zien zijn van metalen banden met honderd procent verhoogd.
Motorrijtuigen uitsluitend bestemd om gebruikt te worden
op het land in het landbouwbedrijf van den eigenaar zijn
vrij van belasting.
Het belastingjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.
6

7

<• :

II. hÖüi de autfmuMut

Luweei- m kAttmlawUck
veekeec modity Leeft
Bij het ter perse gaan is ons nog niet bekend,
wanneer de nieuwe Wegenverkeersbeschikking
in werking zal treden, in verband waarmede
wij de thans geldende bepalingen hebben opgenomen. Voor de wijzigingen verwijzen wij naar
het slot van deze rubriek, waar wij de voor
naamste veranderingen hebben vermeld.
Rijbewijs Het Nederlandsche Rijbewijs is twee jaar geldig
vanaf den datum van afgifte.
Bij de aanvrage voor het Rijbewijs moet vermeld worden
of het moet dienen voor het besturen van een motorrijtuig
op meer dan twee wielen (rijbewijs A) of voor het besturen
van een motorrijtuig op 2 wielen (rijbewijs B) of wel of men
een rijbewijs C wenscht, d.i. een rijbewijs voor motorrijtuigen
op 2 wielen, waarmede geen grootere snelheid dan 30 km
per uur kan worden gehaald.
Om het rijbewijs A en B te kunnen krijgen moet men
tenminste den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, terwijl
rijbewijs C verkrijgbaar is voor personen ouder dan 16 jaar.
Voor het bekomen van een rijbewijs alleen bestemd voor
het besturen van een driewielig voertuig, zooals motor met
zijspan, bakfietsen enz. kan men verkrijgen een rijbewijs A.
met geperforeerde 3. Hiervoor gelden dezelfde vereischten
als voor rijbewijs A. De bestuurder van een autobus moet
tenminste 21 jaar zijn.
Voor de eerste aanvrage is het formulier in den regel
verkrijgbaar bij de Gemeente-Secretarie. De kosten varieeren
van /1.— tot f2.— in de verschillende provincies. Op deze
formulieren staat hoe of men verder te handelen heeft en
welke documenten overgelegd dienen te worden. Dit zijn:
a. Een uittreksel uit het geboorte- of bevolkingsregister, dan
wel een ander bewijsstuk betreffende geboortedatum;
b. 2 pasfoto’s, waarvan één op het aanvrageformulier moet
worden gehecht en één los moet worden meegezonden,
met op de achterzijde vermeld naam en voornamen;
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c. een doktersverklaring, welke niet ouder dan 14 dagen
mag zijn, luidende: „De ondergeteekende ............................
, verklaart bij onderzoek
arts, wonende te
............. (naam, voornaam,
bij
ingesteld op
woonplaats aanvrager) geen lichaams- of zielsgebreken te
hebben waargenomen, welke deze zouden beletten een
motorrijtuig naar behooren te besturen”;
d. een bewijsstuk van rijvaardigheid.
Bij verlenging van reeds uitgegeven rijbewijzen heeft men
alleen de onder a. en b. vermelde stukken bij te voegen.
Indien men met een motorrijtuig op den
Nummerbewijs weg wil rijden, moet hiervoor een nummerbewijs worden aangevraagd.
Hiervoor moet men zijn aanvrage, welke alleen naam,
voornaam, woonplaats en volledig adres behoeft te bevatten,
met een uittreksel uit het bevolkingsregister en een daar
voor bepaald bedrag — dat in de verschillende provincies
varieert — toezenden aan de Provinciale Griffie. Het aanvrage formulier is in den regel verkrijgbaar bij de Gemeente
secretarie, Politie of Verkeerspolitie.
Wat betreft de nummerplaat, bepaalt de wet,
Nummerplaat dat elk motorrijtuig voorzien moet zijn van
een behoorlijk zichtbaar aangebracht num
mer met letter, aan den eigenaar of houder opgegeven door
den Commissaris der Koningin.
Het nummer met de letter mag niet anders worden aangebracht dan in witte, onuitwischbare teekens op donkerblauwen achtergrond.
De letter mag niet anders worden geplaatst dan hetzij bo
ven hetzij vóór het nummer. In het laatste geval daarvan te
halver hoogte gescheiden door een horizontale streep.
Bij motorrijtuigen op meer dan 2 wielen moeten de af
metingen ten opzichte van de cijfers en de letter zijn ten
minste:
90 mm
hoogte....................................
65 mm
breedte (behalve cijfer 1)
dikte overal (behoudens afschuiningen).. 15 mm
15 mm
lengte der horizontale streep ...............
10 mm
dikte der horizontale streep ...............
ruimte tusschen verschillende teekens • • • 15 mm
Nummer en letter moeten bij motorrijtuigen op meer dan
2 wielen aangebracht zijn zoowel aan de voorzijde als aan
de achterzijde en niet anders dan hetzij door aanhechting in
9
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vasten stand van verticaal geplaatste rechthoekige metalen
platen, hetzij door schilderen op verticaal geplaatste recht
hoekige velden.
Nummer en letter aan de achterzijde moeten des nachts
helder verlicht zijn, hetzij door beschijning, hetzij door middel
van een transparant.
Het vervoeren van personen met
Reglement Autovervoer motorrijtuigen tegen betaling mag
voor Personen
slechts geschieden door onderne
mers, die in het bezit zijn van een
geldige vergunning hiervoor.
Autobusdienstondernemers en ondernemers van Toerwagenritten, waarvan de ritten zich uitstrekken over meer dan één
gemeente, hebben een vergunning noodig resp. van den
Inspecteur-Generaal v/h Verkeer, Koningskade 25, Den Haag,
en van den Rijks-Inspecteur v/h Verkeer, in het district waar
de ritten aanvangen.
Voor ritten binnen de gemeente heeft men zich te wenden
tot Burgemeester en Wethouders der Gemeente.

Documenten, benoodigd voor Motorrijtuigen
in het internationaal verkeer

Triptieken zijn verkrijgbaar voor:
Albanië, Algiers, België, Britsch Indië, Birma, Bulgarije, Ceylon, Danzig, Denemarken, Duitschland, Egypte, Engeland (incl.
Schotland en Noordelijk Ierland), Finland, Frankrijk, Grieken
land, Hongarije, Iersche Vrijstaat, Irak, Italië, Letland, Lichtenstein, Luxemburg, Lybië, Marokko, Monaco, Nederl. Oost
Indië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Siam, Spanje,
Tsjecho-Slowakije, Tunis, Turkije, Unie van Zuid-Afrika, ZuidSlavië, Zuid West Afrika, Zweden, Zwitserland.
Een triptiek is slechts geldig voor één land en als regel
gedurende één jaar vanaf den datum van afgifte. Gedurende
den geldigheidsduur kan het een onbeperkt aantal malen
worden gebruikt. Voor enkele landen, w.o. België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië en Polen, zijn hiernaast zgn.
maandtriptieken verkrijgbaar voor particuliere auto’s, welke
gedurende één maand vanaf den datum van afgifte geldig
zijn en uitsluitend voor één verblijf in dat land kunnen wor
den gebruikt, want passeert men binnen die maand weer de
grens van het betrokken land, dan is de geldigheid van dit
triptiek vervallen.

Aangezien de douanebepalingen en andere voorschriften
betreffende het internationaal verkeer met motorrijtuigen te
omvangrijk zijn om alle te vermelden, hebben wij enkele der
belangrijkste samengevat.
Wie per auto naar het buitenland gaat, heeft behalve zijn
paspoort in de meeste gevallen het volgende noodig: (zie
het desbetreffend uittreksel hieronder)
1. Triptiek.
2. Internationaal Rijbewijs (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië
en Zwitserland eischen dit niet).
3. Internationaal bewijs voor motorrijtuigen (België, Luxem
burg, Frankrijk, Italië en Zwitserland eischen dit niet).
4. Internationaal belasting-carnet.
5. Nationaliteitsbewijs.
6. N.L. plaat.
7. Metalen plaatje met gegevens van het motorrijtuig.

Carnets zijn geldig voor:
Albanië, Algiers, Australië, Basutoland, Bechuanaland, België,
Belgische Congo, Birma, Brazilië, Britsch Indië, Bulgarije, Ceylon, Cyprus, Danzig, Denemarken, Duitschland, Egypte, Enge
land (Schotland en Noordelijk Ierland inbegrepen), Britsch
Somaliland, Engelsch Oost Afrika, Erythrea, Estland, Finland,
Frankrijk, Fransch Equatoriaal Afrika, Fransch West Afrika,
Griekenland, Hongarije, Iersche Vrijstaat, Irak, Iran, Italië,
Kameroen, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lybië,
Madagascar, Malta, Marokko, Monaco, Nederland, Nederlandsch Oost Indië, Noorwegen, Nyassaland, Palestina, Polen,
Portugal, Rhodesië, Roemenië, Spanje, Swaziland, TsjechoSlowakije, Tunis, Turkije, Unie van Zuid Afrika, Ijsland, Zuid
Slavië, Zuid West Afrika, Zweden, Zwitserland.
Het carnet moet bij elke grensoverschrijding door de
douane voor in- en uitvoer worden afgeteekend, zoodat de
grens slechts kan worden gepasseerd, wanneer de douane
kantoren geopend zijn.

Door het triptiek of carnet kan de houTriptiek en Carnet der het betrokken land binnenkomen
*
zonder de hooge invoerrechten voor
zijn automobiel te behoeven te betalen of het aequivalent
hiervan bij de douane te behoeven te deponeeren.

Bij invoer in Nederland van een autoNationaliteitsbewijs mobiel moet men hierover invoerrecht
betalen. Is dit betaald, dan kan men een
nationaliteitsbewijs verkrijgen. Hetzelfde is het geval, indien
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de wagen in Nederland vervaardigd is. Men doet het beste
zich in beide gevallen hiervoor te richten tot den leverancier
van den wagen.
Gaat men nu per automobiel naar het buitenland en keert
men daarna met zijn automobiel in Nederland terug, dan
moet men, bij terugkomst in Nederland, het nationaliteitsbe wijs, d.i. het bewijs dat men de invoerrechten betaald heeft
(of het motorrijtuig hier te lande is vervaardigd) aan de
douane kunnen toonen, anders moeten de invoerrechten,
welke 20,64 % beloopen van de waarde, welke door de dou
ane bepaald wordt, wederom worden betaald.
Men doet dus goed bij aankoop van een automobiel altijd
het nationaliteitsbewijs ervan op te vragen en dit bewijs voor
al niet te vergeten op buitenlandsche reizen.
Voor aanhangwagens is geen nationaliteitsbewijs noodig.
Ook moet men er aan denken, dat een in den wagen aange bracht radiotoestel op het nationaliteitsbewijs vermeld moet
staan. Indien achteraf een radiotoestel in den wagen wordt
gemonteerd, moet men dadelijk zorgen, dat het nationaliteits
bewijs in overeenstemming met den nieuwen toestand wordt
gebracht. Als men verzuimt dit te doen, dan heeft de douane
het recht, niet alleen voor het radiotoestel, doch ook voor
den wagen, zekerheid van invoerrechten te eischen.
Wil men in het buitenland een chassis laten voorzien van
carrosserie, dan moet men vrijdom van invoer van het chas
sis van te voren aanvragen bij den Inspecteur der Invoer
rechten van de losplaats, waar het chassis na het aanbrengen
van de carrosserie ten invoer zal worden aangegeven, daar
men anders niet alleen voor de carrosserie, doch voor het
geheele motorrijtuig invoerrechten moet betalen, niettegen
staande nationaliteitsbewijs van het chassis wordt overgelegd.
Een dergelijke regeling geldt ook bij de vervanging van
belangrijke onderdeelen als b.v. de motor.
Alle motorrijtuigen, die in het verkeer met het
N.L. Plaat buitenland gebruikt worden, moeten voorzien zijn
van een internationaal kenteeken, bestaande uit
een ovale witte plaat met een of meer zwarte letters; voor
Holland zijn deze letters N.L.
De N.L. plaat moet zoodanig geplaatst worden dat zij bij
nacht verlicht kan worden. De afmetingen, waaraan men zich
houden moet, zijn: breedte plaat 300 millimeter, hoogte plaat
180 millimeter, hoogte letters 100 millimeter, dikte der letters
15 millimeter.
12

III.
Bij het ter perse gaan is ons nog niet bekend,
wanneer de nieuwe Wegenverkeersbeschikking
in werking zal treden, in verband waarmede
wij de thans geldende bepalingen hebben opge
nomen. Voor de wijzigingen verwijzen wij naar
het slot van deze rubriek, waar wij de voor
naamste veranderingen hebben vermeld.

Voornaamste bepalingen der Motor- en
Rijwielwet met Uitvoeringsreglement en -Besluit
Een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een
ander rij- of voertuig, dan wel een bestuurder of geleider
van een rij- of trekdier of vee, is verplicht met hetgeen door
hem wordt bestuurd of geleid, rechts te houden. Hij mag
zich daarbij niet verder van den rechter kant van den weg
verwijderen, dan door de omstandigheden gerechtvaardigd
wordt. Hij moet behoorlijk uitwijken:
a. naar rechts, bij het tegenkomen van motorrijtuigen, rij
wielen, andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of
vee;
b. naar links: bij het inhalen van motorrijtuigen, rijwielen,
andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of vee.
In bochten en bij het naderen van kruisingen of vereenigingen van wegen binnen bebouwde kommen en buiten be
bouwde kommen, waar het uitzicht niet vrij is, mag hij zich
niet anders op de linkerhelft van den weg bevinden, dan om
op den weg stilstaande motorrijtuigen, rijwielen, andere rij of voertuigen, of rij- of trekdieren of vee te passeeren.
Het is een bestuurder van een motorrijtuig verboden op
een weg een ander motorrijtuig in te halen dat bij het inha
len van een derde motorrijtuig naar links is uitgeweken, zoo
lang het andere motorrijtuig dit derde motorrijtuig niet inge
haald en voorbij gereden heeft.
Een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of de geleider
van een rij- of trekdier of vee is op den weg verplicht, bij
het ingehaald worden of indien hem het verlangen tot inha
len behoorlijk kenbaar gemaakt is, met hetgeen door hem
wordt bestuurd of geleid, geheel rechts te rijden of te gaan,
totdat het inhalen en voorbijrijden is geschied.
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Hij mag bij het ingehaald worden, nadat hem de wensch
hiertoe is kenbaar gemaakt, zijn snelheid niet gaan vermeerderen.
Bestuurders van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander
rij- of voertuig moeten:
a. bij stilhouden of plotseling verminderen van vaart tijdig
waarschuwen, hetzij door een voorgeschreven teeken op
of aan het voertuig (stoplicht), hetzij door een der armen
of een stok of ander voorwerp ter linkerzijde van het rij
tuig op en neer te bewegen.
*

Wordt een stoplicht gebruikt, dan moet dit ook bij dag een
oranje licht uitstralen. Bij het remmen moet het automatisch
ontstoken worden, terwijl het stoplicht niet verder dan 30 cm
van het roode achterlicht verwijderd mag zijn.
b. bij het veranderen van richting tijdig waarschuwen, óf
door een duidelijk teeken te geven door middel van een
aan het voertuig niet hooger dan ter schouderhoogte van
den bestuurder aangebrachten richtingaanwijzer volgens
voorgeschreven model (de breedte hiervan mag niet meer
dan 1/3 van de lengte bedragen), óf door de armen of
een stok of dergelijk voorwerp niet hooger dan ter
schouderhoogte van den bestuurder uit te steken in de
richting, welke men wenscht in te slaan.
De seinarmen moeten rood of oranje zijn, moeten ’s avonds
over het grootste gedeelte van hun lengte licht geven en
mogen zich in geen geval hooger dan 2 meter boven den weg
en niet meer dan 1,20 meter achter de voorruit bevinden;
indien ze niet uitgestoken zijn, mogen ze niet verlicht zijn en
niet meer dan 5 cm buiten het rijtuig uitsteken. Aanhang
wagens mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers. Ook mag
men achteraan dezelfde auto een tweede stel aanbrengen.
Bij een onvermijdelijke wijziging van rijrichting als gevolg
van een verbreeding, een vernauwing of een kromming van
den weg, behoeft geen richtingaanwijzer te worden uitgesto
ken of teeken te worden gegeven.
Als twee bestuurders van verschillende
motorrijtuigen of van andere voertuigen of wielrijders, op
verschillende wegen rijden en ongeveer gelijktijdig een
kruispunt (waarmede een vereenigingspunt wordt gelijkgesteld)
van deze wegen naderen, dan moet:
Wegkruisingen
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a. indien één van beide wegen een onverharde weg is en
de andere een verharde weg, de bestuurder die over
den onverharden weg rijdt, aan het verkeer uit beide
richtingen op den verharden weg voorrang verleenen.
b. indien een van beide wegen een voorrangsweg is en de
ander niet, de bestuurder die op den niet-voorrangsweg
rijdt, aan het verkeer uit beide richtingen op den voor
rangsweg voorrang verleenen;
c. indien beide wegen voorrangswegen zijn of beide wegen
geen voorrangswegen zijn, aan het verkeer van rechts
komende voorrang verleenen;
d. indien een rijwielpad, dat geen deel uitmaakt van een
verharden weg, een verharden weg kruist, de persoon,
die op het rijwielpad nadert, voorrang verleenen aan het
verkeer uit beide richtingen op den verharden weg.
Verder hebben altijd voorrang: trams, begrafenisstoeten en
militaire colonnes, dus ook indien zij van links komen.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR
MOTORRIJTUIGBESTUURDERS
Het is een bestuurder van een motorrijtuig verboden, zoo
danig te rijden, dat de vrijheid of de veiligheid van het ver
keer wordt belemmerd of in gevaar gebracht, terwijl het te
vens verboden is aan een bestuurder van een motorrijtuig,
rijwiel of geleider van een rij- of trekdier of vee, dit op een
weg te doen of te laten staan, zoodanig dat de vrijheid en
veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht.
Het geven van signalen is voorgeschreven, wanneer de
veiligheid van het verkeer zulks vordert.
Tusschen /2 uur na zonsondergang en 10 uur ’s avonds
heeft men voor het geven van signalen de keuze tusschen:
a. geluidsignaal;
b. lichtsignaal (knipperen met koplichten).
Na 10 uur ’s avonds tot /2 uur vóór zonsopgang is het
verboden geluidsignalen te geven tenzij in hoogste noodzaak,
overigens moet men knippersignalen geven.
Stilstaan binnen 8 meter van straathoeken, naast vlucht
heuvels of binnen 8 meter daarvan of in bochten binnen de
bebouwde kom of in onoverzichtelijke bochten buiten de be
bouwde kom is verboden, tenzij om iemand te laten in- of
uitstappen of om goederen te laden of te lossen. Hetzelfde
geldt voor autobushalten en uitritten.
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Vluchtheuvels moeten, tenzij deze voorzien zijn van zuilen
met groen licht, rechts worden gepasseerd.
Hetzelfde geldt voor rijdende trams. Alleen indien aan de
rechterzijde de wegbreedte onvoldoende is tot voorbijrijden,
mag men deze links passeeren, indien daartoe in verband met
het verkeer uit tegengestelde richting voldoende gelegen
heid bestaat.
Autodeuren mogen niet geopend worden of opengelaten
worden wanneer daardoor de vrijheid of veiligheid van het
verkeer in gevaar wordt gebracht.
Achteruit rijden is alleen toegestaan, nadat de bestuurder
zich ervan overtuigd heeft, dat dit veilig kan geschieden.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE
HET MOTORRIJTUIG
Een motorrijtuig, waarmede over een weg wordt gereden,
moet:
1. voorzien zijn van een deugdelijk, nauwkeurig werkend
stuurtoestel;
2. erop ingericht zijn:
a. dat zooveel mogelijk elk gevaar voor brand of ontploffing
wordt voorkomen;
b. dat in het algemeen niet door gedruisch rij- of trekdie
ren of vee worden verschrikt;
c. dat de overige gebruikers van den weg niet door rook
of damp worden gehinderd;
3. moet voorzien zijn van een of meer op een duidelijke
plaats aangebrachte platen, waarop zijn aangegeven de fa
briek en het fabrieksnummer van het onderstel, het vermo
gen in paardekrachten en de boring der cylinders en het
eigen gewicht van het motorrijtuig;
4. indien dit op meer dan drie wielen is en van grooteren
radstand dan 2 m of zwaarder dan 350 kg, voorzien zijn van
een inrichting om achterwaarts te rijden;
5. voorzien zijn van tenminste twee onafhankelijk van el
kander werkende remmen, welker bedieningstoestellen zich
onder onmiddellijk bereik bevinden en overigens voldoen
aan de voorschriften, of van een andere reminrichting, welke
aan de te stellen voorschriften voldoet.
Indien een motorrijtuig is voorzien van ten minste twee onaf
hankelijk van elkander werkende remmen, moeten uitsluitend
door gebruik te maken van elk van die remmen afzonderlijk:
van motorrijtuigen, voorzien van een of meer assen met
meer dan één wiel, tenminste twee der wielen aan dezelfde
as van het motorrijtuig en

van andere motorrijtuigen, tenminste één wiel geremd kun
nen worden.
Ingeval het motorrijtuig van twee onafhankelijk van elkaar
werkende remmen is voorzien, mag de remweg, in meters
uitgedrukt, op een drogen of nagenoeg drogen weg niet
meer bedragen dan:
Bij gebruik uitsluitend van
de voetrem:

Bij gebruik uitsluitend van de
handrem:

Voor
Bij een

motor

snelheid

rijwielen,

in km

met of

per uur

zonder

van :

zijspan
wagen

Voor vrachtauto's tot en
met 2400 kg
wieldruk en
voor motor
rijtuigen,
geen motor
rijwielen
zijnde, en in
gericht voor
het vervoer
van personen

Voor
vracht
auto's
boven

2400 kg
wieldruk

Voor
motor
rijwielen,
met of
zonder
zijspan
wagen

Voor vracht
auto's tot en
met 2400 kg
wieldruk en
voor motor
rijtuigen,
geen motor
rijwielen
zijnde, en in
gericht voor
het vervoer
van personen

Voor
vracht
auto's
boven

2400 kg
wieldruk
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Hetzelfde geldt indien door een motorrijtuig één of meer
aanhangwagens worden voortbewogen.
Van motorrijtuigen, voorzien van een of meer assen met
meer dan één wiel, moet ten minste een der remmen recht
streeks werken op twee of meer wielen aan eenzelfde as
van het motorrijtuig of onmiddellijk met die wielen verbon
den remschijven of remtrommels.
Van andere motorrijtuigen moet tenminste een dezer rem
men rechtstreeks werken op één of meer wielen of op onmiddellijk daarmede verbonden remschijven of remtrommels.
Indien een motorrijtuig voorzien is van een andere remin
richting dan ten minste twee onafhankelijk van elkaar wer
kende remmen, moet die reminrichting behooren tot een
door den Minister goedgekeurde soort en bovendien vol
doen aan de volgende eischen:
a. bij gebruik van elk van de onder c. der algemeene vereischten van goedkeuring bedoelde bedieningstoestellen
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afzonderlijk moet: van motorrijtuigen, voorzien van een of
meer assen met meer dan één wiel, tenminste twee der
wielen aan eenzelfde as van het motorrijtuig, en van andere
motorrijtuigen, tenminste één wiel geremd kunnen worden;
b. de remweg, in meters uitgedrukt, mag op een drogen of
nagenoeg drogen weg niet meer bedragen dan op boven
genoemde tabel is aangegeven.
Eenige reminrichting kan alleen worden goedgekeurd, indien zij:
'

a. voldoet aan den hierboven onder b gestelden eisch;
b. rechtstreeks werkt op twee of meer wielen aan eenzelfde
as van het motorrijtuig of op onmiddellijk met die wielen
verbonden remschijven of remtrommels, of indien het
motorrijtuig niet voorzien is van een of meer assen met
meer dan één wiel, op een of meer wielen of op onmid
dellijk daarmede verbonden remschijven of remtrommels;
c. in werking gesteld kan worden door tenminste twee on
afhankelijk van elkaar werkende bedieningstoestellen, zulks
aldus dat, ook wanneer één enkel deel dezer reminrich
ting onklaar wordt, met één dier bedieningstoestellen, van
motorrijtuigen, voorzien van een of meer assen met meer
dan één wiel, tenminste twee der wielen aan eenzelfde as
van het motorrijtuig, en van andere motorrijtuigen ten
minste één wiel geremd kunnen worden;
d. ook overigens doeltreffend is.
De keuring van de hierboven genoemde remsystemen voor
tenminste twee onafhankelijk van elkaar werkende remmen
geschiedt door een ambtenaar, aangewezen door den Minis
ter van Waterstaat.
6. Moet voorzien zijn van tenminste één ééntonigen hoorn,
waarvan de geluidsterkte gemeten op 7 meter voor den geluidshoorn, minstens 70 en hoogstens 95 decibel is.
8. De toegelaten maximum sterkte van het door het motor
rijtuig voortgebracht geraas bedraagt 85 decibel, gemeten bij
een rijdend motorrijtuig, ongeveer 7 meter van terzijde daar
van, bij een stilstaand motorrijtuig op 20 meter achter de
uitlaatopening.
9. Een motorrijtuig op meer dan twee wielen, dat zich bij
nacht op een weg bevindt (een half uur na zonsondergang
tot een half uur vóór zonsopgang) moet voorzien zijn van
minstens -twee lantaarns, welke een helder wit of helder geel
licht uitstralen.
Indien de koplichten op een grooteren afstand dan 40
18

cm van de uiterste rechter- resp. linkerzijde van het motor
rijtuig zijn aangebracht, moet ter weerszijden een licht ge
voerd worden (stadslicht), hetwelk niet verder dan 40 cm van
de uiterste rechter- resp. linkerzijde van het motorrijtuig zijn
aangebracht. Verder mogen de koplichten niet lager dan 60
cm en niet hooger dan 120 cm boven den grond zijn aangebracht. Alle afmetingen moeten gerekend worden tot aan
het licht doorlatend gedeelte der lantaarns.
10. Voorzoover een motorrijtuig niet door een aanhang
wagen wordt gevolgd, moet een motorrijtuig op meer dan
twee wielen dat zich bij nacht op een weg bevindt, aan de
achterzijde voorzien zijn van één of twee lantaarns (achter
lichten) van gelijke grootte en gelijke of nagenoeg gelijke
verlichtingssterkte, die achterwaarts duidelijk zichtbaar voor
het achteropkomend verkeer, een rood licht uitstralen. Deze
achterlichten mogen niet hooger zijn aangebracht dan 125 cm
boven den grond en niet verder verwijderd dan 40 cm van
het uiterste linksche en in geval van twee achterlichten, van
het uiterste linksche en rechtsche deel van den wagen.
Een motorrijtuig op meer dan twee wielen en langer dan
9 meter, moet, indien het zich bij nacht op een weg bevindt,
voorzien zijn van een tweede rood licht (aan den linkerkant),
dat minstens 15 cm en hoogstens 25 cm boven het linker
roode achterlicht verwijderd is (lengte licht).
11. Een motorrijtuig, bestaande uit een samenstel van trek
ker en oplegger, dat zich bij nacht op den weg bevindt,
moet bovendien voorzien zijn van twee lantaarns (zijlichten),
aangebracht aan weerszijden van den oplegger. Deze mogen
niet lager zijn aangebracht dan 1,75 m en niet hooger dan
2,25 m en mogen zich niet meer dan 0,15 m binnenwaarts
van den uitersten linker-, onderscheidenlijk rechter zijkant
van den laadbak van den oplegger of den aanhangwagen
bevinden.
12. Indien gebruik gemaakt wordt van bermlichten, richtlichten en dergelijke, mogen de lichtbundels hiervan bij na
dering van weggebruikers uit de tegengestelde richting niet
anders dan behoorlijk naar rechts gericht zijn en aan de
linkerzijde van het motorrijtuig aangebracht.
13. Motorrijtuigen, op meer dan twee wielen, die zich links
op den weg bevinden, moeten bij nacht aan de rechterzijde
voorzien zijn van een parkeerlicht, welke lantaarn, duidelijk
zichtbaar voor het tegenkomend verkeer, in de richting van
de voorzijde van het motorrijtuig een rood licht, en duidelijk
zichtbaar voor het achteropkomend verkeer, in de richting van
de achterzijde van het motorrijtuig een geel of wit licht uitstraalt.
19
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14. Een motorrijtuig op meer dan twee wielen, dat zich bij
nacht op een weg bevindt, mag niet voorzien zijn van een
verlichting, welke verwarring kan stichten voor het verkeer
op den weg.
Elke verlichting, welke niet door de wet is voorgeschreven
of toegelaten, is verwarring stichtend. Art. 35 ter 'Motor- en
Rijwielbeschikking geeft hier een uitvoerige opsomming van.
15. Het voeren van een verblindende verlichting is verbo
den :
a. binnen bebouwde kommen, waar de weg door kunstlicht
goed is verlicht;
b. wanneer het motorrijtuig stilstaat;
c. wanneer het motorrijtuig een ander vervoermiddel tegen
komt, van het oogenblik dat dit zich in de gerichte bun
dels van de koplampen bevindt, totdat men elkaar gepas
seerd is;
d. op sommige wegen, waar de straatverlichting zoo goed is,
dat het gebruik van stadslichten, en als deze niet op den
wagen zijn, van gedimd licht, verplicht is.
VERBLINDENDE VERLICHTING
Van achterlichten, stadslichten, lengtelichten, zijlichten, parkeerlichten, is de verlichting verblindend, indien deze een
andere is dan:
a. een verlichting door olie- en kaarslantaarns;
b. een verlichting door electrische lantaarns, waarvan de
lichtbron geen grooter verbruik heeft dan 6 % watt en
waarbij het lichtpunt zich niet in het brandpunt van een
optisch stelsel bevindt;
c. een verlichting door de lantaarns onder b vermeld, waar
van het lichtpunt zich wel in het brandpunt bevindt van
een optisch stelsel en waarbij het licht doorlatend gedeel
te van de lantaarn op doelmatige wijze is geëtst of waar
van op andere wijze de helderheid is opgeheven;

Onder verblindende verlichting in den zin van art. 19 en
19bis van het Motor- en Rijwielreglement (koplampen - stads
lichten - bermlamp) wordt verstaan een andere van motor
rijtuigen dan hierboven vermeld, echter met dien verstande,
dat steeds als verblindende verlichting wordt aangemerkt:
I

een verlichting door lantaarns, welke zijn ingericht om
daaruit afwisselend lichtbundels te kunnen uitstralen, waar
van de eene den weg over een grooteren afstand verlicht
dan de andere, zoolang die lantaarns den lichtbundel uit
stralen, welke den weg het verst verlicht;

II met ingang van 1 Januari 1940:
verlichting door lantaarns, welke niet door of vanwege
den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd, of lan
taarns, welke niet behooren tot een door of vanwege dien
Minister goedgekeurde soort of waarop niet het door dien
Minister vastgestelde merk is aangebracht, uitgezonderd
de onder a, b en c bedoelde lantaarns met dien verstan
de, dat ten aanzien van motorrijtuigen, welke na 31 Dec.
1938 ingevoerd of hier te lande vervaardigd worden, het
bovenstaande met ingang van 1 Januari 1939 van toepas
sing is;
III met ingang van 1 Januari 1940:
verlichting door lantaarns waarin zijn aangebracht gloei
lampen, niet behoorende tot een door of vanwege den
Minister van Waterstaat goedgekeurde soort en waarop
niet het door dien Minister vastgestelde merk is aange
bracht, uitgezonderd de onder b en c bedoelde lan
taarns, met dien verstande, dat ten aanzien van motorrij
tuigen, welke na 31 Dec. 1938 ingevoerd of hier te lande
vervaardigd worden, het bovenstaande met ingang van 1
Januari 1939 van toepassing is.

d. een verlichting door electrische lantaarns of gaslantaarns,
waarvan de gerichte stralenbundel op een afstand van 10
m voor de lantaarn niet hooger boven den weg reikt dan
de helft van de hoogte, waarop zich de onderzijde van
het licht doorlatend gedeelte van die lantaarn boven het
wegdek bevindt, zulks gemeten op een over zijn lengte
as vlakken of nagenoeg vlakken weg.
20
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tuig van twee achterlichten voorzien, dan moeten deze op gelijke
hoogte zijn aangebracht, niet hooger dan 1.25 m boven het wegdek
en zoodanig dat zij zich niet meer dan 0.40 m binnenwaarts van
den uitersten linker- onderscheidenlijk rechter zijkant van het voer
tuig bevinden, dan wel van de lading, indien deze terzijde buiten
het voertuig uitsteekt.

IV.
Enkele der voornaamste bepalingen van de
per half Maart in het Staatsblad verschenen
Wegenverkeersbeschikking — waarvan de datum
van in werking treding nog niet bekend gemaakt
is — volgen hieronder:

5. Lengtelicht. Aan te brengen tenminste 0.15 m en ten hoogste
0.25 m boven het (linker) achterlicht.
6. Zijlichten. Aan te brengen aan weerszijden vóór aan het motor
rijtuig; bij samenstellen van trekker en oplegger aan te brengen
aan weerszijden voor aan den oplegger, tenzij de zijlichten in dat
geval niet zichtbaar voor het tegemoetkomend verkeer mochten zijn,
alsdan aan te brengen aan den trekker.

1. De nummerplaat zal voortaan ten hoogste mogen bevatten twee
letters en vier cijfers. Als eerste letter van deze lettergroep moet
worden gebruikt de letter voor de provincie waar de eigenaar of
houder woont. Telkens wanneer no. 9999 is uitgegeven, begint een
nieuwe nummering met een andere tweede letter van de letter groep. De maten van de letters en cijfers zullen niet kleiner mogen
zijn dan daarvoor voorgeschreven.

7. Parkeerlichten. Aan te brengen niet hooger dan 1.75 m boven
het wegdek.

2. Koplichten voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen.
Deze moeten met ingang van 1 Januari 1942 behooren tot een door
of vanwege den Minister van Waterstaat goedgekeurde soort en
voorzien zijn van het door dien Minister vastgestelde merk, met
dien verstande dat ten aanzien van motorrijtuigen, welke na 31 Dec.
1938 ingevoerd of hier te lande vervaardigd werden, het boven
staande terstond van toepassing is. In de koplichten moeten gloeisampen met hulpspiraal, welke door een metalen napje is afgeschermd, zijn aangebracht. In de koplichten moeten met ingang van
1 Januari 1942 gloeilampen zijn aangebracht, behoorende tot een
door of vanwege den Minister van Waterstaat goedgekeurde soort,
en waarop het door dien Minister vastgestelde merk is aangebracht,
met dien verstande, dat zulks ten aanzien van motorrijtuigen, welke
na 31 Dec. 1938 ingevoerd of hier te lande vervaardigd werden,
terstond van toepassing is. De koplichten moeten verder zijn aange
bracht op gelijke hoogte, tenminste 0.60 m en ten hoogste 1.20 m
boven het wegdek.

8. Kenteeken voor autobussen. Dit bestaat uit een transparant
met hetzij witte letters op blauwen of zwarten achtergrond, hetzij
blauwe of zwarte letters op witten achtergrond.
9. Stoplicht. Deze moeten zoodanig zijn ingericht dat zij automa
tisch worden ontstoken, zoodra de bestuurder het bedieningsorgaan
van de bedrijfsrem in werking stelt. Zij moeten eveneens automa
tisch gedoofd worden, zoodra dit orgaan buiten werking wordt ge
steld. Zij moeten door gekleurd doorzichtig materiaal achterwaarts
een duidelijk waarneembaar oranje licht uitstralen. Het linker stop
licht moet zich bevinden op een afstand van ten hoogste 0.30 m
van het linker achterlicht en het rechter stoplicht — indien dit aanwe
zig is, hetgeen niet verplicht is — op een afstand van ten hoogste
0.30 m van het rechter achterlicht.
10. Richtingaanwijzers. De bestuurder van een motorrijtuig, niet
zijnde motorrijwiel met of zonder zijspanwagen, duidt zijn voorne
men om van richting te veranderen aan door het goed zichtbaar
horizontaal uitsteken buiten het motorrijtuig van een aan het motor
rijtuig bevestigden seinarm aan de zijde van en in de richting,
welke zal worden ingeslagen. Dat uitsteken mag niet hooger dan ter
schouderhoogte van den bestuurder, en indien die hoogte meer
dan 2 m boven het wegdek bedraagt, niet hooger dan 2 m boven
het wegdek geschieden en op geen grooteren afstand achter de
voorruit dan 1.20 m.
Behalve van dezen seinarm mag gebruik worden gemaakt van:
1° een tweeden seinarm, aan te brengen aan de achterzijde van
het motorrijtuig dan wel van den achtersten aanhangwagen; het uitsteken mag niet lager dan 1 m en niet hooger dan 2 m boven het
wegdek geschieden;

3. Stadslichten. De lichtbron mag geen grooter verbruik hebben
dan 6 /t watt. Bevindt zich het lichtpunt in het brandpunt van een
optisch stelsel, dan moet de helderheid van het lichtdoorlatend ge
deelte van de lantaarn of van de lamp door etsen of anderszins op
doeltreffende wijze zijn verminderd. De stadslichten moeten zijn aangebracht op gelijke hoogte, ten hoogste 1.60 m boven het wegdek
(bij samenstellen van trekker en oplegger aan te brengen aan den
trekker). Zij mogen niet meer dan 0.40 m verwijderd zijn van den
uitersten rand van het voertuig of van de lading, indien deze buiten
het voertuig uitsteekt.
Worden koplichten in gedimden stand tevens als stadslichten ge
bruikt, dan moeten zij aan alle eischen voor koplichten en stads
lichten voorgeschreven, voldoen.

2° een vasten pijl, aangebracht aan de achterzijde van het motor
rijtuig, dan wel van den achtersten aanhangwagen, niet lager dan
1.25 m en niet hooger dan 2 m en niet meer dan 0.40 m binnen
waarts van den uitersten zijkant van het voertuig; deze pijl moet ter
aanduiding van het voornemen om de richting, welke hij aanwijst, in
te slaan, over zijn geheele lengte oranje of rood licht geven.

4. Achterlichten. Is het voertuig van één achterlicht voorzien, dan
moet dit zijn aangebracht niet hooger dan 1.25 m boven het wegdek
en zoodaAig, dat het zich niet meer dan 0.40 m binnenwaarts van
den uitersten linkerzijkant van het voertuig bevindt, dan wel van de
lading, indien deze links buiten het voertuig uitsteekt. Is het voer-
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3° een rood of oranje knipperlicht, aan te brengen aan de achter
zijde van het motorrijtuig dan wel den achtersten aanhangwagen,
niet lager dan 1 m en niet hooger dan 1.25 boven het wegdek; dit
knipperlicht wordt tegelijk met het uitsteken van den eerstgenoemden, seinarm aan de zijde, welke wordt ingeslagen, ontstoken. De
seinarmen en pijl moeten van langwerpigen vorm zijn, zoodanig dat
de grootste breedte ten hoogste l/3 van de lengte bedraagt. De
seinarmen moeten, wanneer zij zijn uitgestoken, over het grootste
gedeelte van hun lengte oranje of rood licht geven. De seinarmen
moeten zoowel voor tegemoetkomend als achteropkomend verkeer
duidelijk zichtbaar zijn.
f

11. Remmen. De remweg mag, in meters uitgedrukt, op een dro
gen of nagenoeg drogen weg niet meer bedragen dan:
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12. Geluidsignalen. De minimum sterkte der geluidsignalen van
den hoorn is gebracht van 75 op 70 decibel. De maximum geluid
sterkte van den hoorn op 90 decibel. Het maximum geluid dat een
rijdend of met werkenden motor stilstaand motorrijtuig mag vóórt
brengen, is van 85 decibel teruggebracht tot 80 decibel.
13. Kenteeken: rijden met aanhangwagens. Het kenteeken voor het
rijden mei aanhangwagens bestaat uit een gelen driehoek op blauw
veld. Bij nacht wordt het kenteeken hetzij door beschijning hetzij bij
wijze van transparant verlicht (zie afb. blz. 31).
14. Ontheffing maximum snelheid. Wegen binnen bebouwde
kommen, waar het algemeene max. snelheidsgebod van 45 km niet
geldt, worden aangeduid door vierkante blauwe borden met in witte
letters de woorden „bebouwde kom” (zie afb. blz. 31).
15. Einde voorrangsweg. Het einde van een voorrangsweg wordt
aangeduid door het vierkante bordje met oranje middenveld, zooals
in gebruik voor de aanduiding van een voorrangsweg met daar
doorheen een dikke zwarte balk (zie afb. blz. 31).
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16. Bord gesloten verklaring voor voetgangers. Dit bord, wit met
rooden rand, geeft midden in het witte veld de schaduw van een
voetganger (zie afb. blz. 31).
17. Bord voor gesloten verklaring voor wagens, rij- en trekdie
ren en vee, en voetgangers. Kleur wit met rooden rand en balk
en zwarte teekens, bestaande uit schaduw van paard met kar, van
man met handkar, van voetganger en van een koe (zie afb. blz. 31).
18. Stopverbod. Het bord voor stopverbod bestaat uit een donker
blauw bord met rooden rand en roode balken. Geldt het stopver
bod slechts voor de linker helft van den weg, dan is de rechter
helft van het bord wit met zwarten rand; geldt het stopverbod
slechts voor de rechter helft van den weg, dan is de linker helft
wit met zwarten rand (zie afb. blz. 31).
19. Bord autoweg. Dit bord duidt aan dat de hoofdrijbaan gesloten
is verklaard voor het verkeer in beide richtingen met rijwielen,
wagens en rij- en trekdieren en vee, en tevens dat voor de hoofd rijbaan een stopverbod geldt. Het bestaat uit een blauw bord met
hierin een witte auto (zie afb. blz. 31).
20. Bord inrijden parallelweg in beide richtingen toegestaan.
Om onnoodig oversteken van snelverkeerswegen te voorkomen, zul
len verschillende parallelwegen en rijwielpaden — ook al zijn ter
weerszijden van de hoofdverkeersbaan zulke wegen gelegen — voor
het verkeer in twee richtingen toegankelijk worden gesteld. Dit
wordt dan aangeduid door een rechthoekig blauw bord met in witte
letters het opschrift „inrijden toegestaan”, wat beteekent inrijden
toegestaan voor alle verkeer, of op een blauw bord met het opschrift:
„inrijden toegestaan voor wielrijders”, hetgeen wil zeggen dat het
andere verkeer niet mag inrijden (zie afb. blz. 31).
21. Voertuigbewijzen. De opgave van een nummer voor een mo
torrijtuig geschiedt voortaan door afgifte van een voertuigbewijs
door den Inspecteur-Generaal van het Verkeer. Het voertuigbewijs
wordt niet afgegeven dan wanneer blijkt, dat het voertuig aan be
paalde eischen voldoet en hier te lande is vervaardigd of op regel
matige wijze is ingevoerd. Hiervoor worden in nader door den
Minister te bepalen districten bureaux opgericht, welke nagaan, of
aan deze eischen is voldaan.
Bij verandering van eigenaar wordt het voertuigbewijs op den
nieuwen eigenaar overgeschreven. Op het voertuigbewijs komen,
behalve de naam en het adres van den eigenaar, voor de techni
sche gegevens van den automobiel, het gewicht, een opgave van de
verschuldigde motorrijtuigenbelasting voor het bepaalde voertuig,
eventueel rijverbod voor B-wegen, max. wieldruk enz.
Indien na afgifte van een voertuigbewijs een ander de eigenaar of
houder wordt van het motorrijtuig, waarvoor het voertuigbewijs
werd afgegeven, doen de houder van het voertuigbewijs en de
nieuwe eigenaar of houder van het motorrijtuig daarvan mededeeling aan den Inspecteur-Generaal van het Verkeer in een gemeen
schappelijke, door beiden onderteekende aanvraag en vragen een
voertuigbewijs ten name van den tweeden ondergeteekende aan. Bij
deze aanvraag moet het voertuigbewijs worden gevoegd. Bij ontstentenis van den houder van het voertuigbewijs wordt de aanvraag
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uitsluitend door den nieuwen eigenaar of houder onderteekend. In
dit geval worden bij de aanvrage de noodige bewijsstukken ge
voegd, waaruit van de ontstentenis blijkt.
22. Rijbewijzen worden overeenkomstig de modellen afgegeven
voor het besturen van de volgende categorieën van motorrijtuigen:
a. motorrijwielen zonder zijspan (Rijbewijs I).
b. motorrijwielen met of zonder* zijspanwagen (Rijbewijs II).
c. motorrijtuigen op drie wielen met uitzondering van motorrijwie
len met zijspanwagen en van motorrijtuigen, als bedoeld in art. 65
tweede lid. (Hierin wprden genoemd:
*
1. motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van meer' dan zes
personen buiten den bestuurder;
2. motorrijtuigen, bestemd of gebezigd voor het vervoer van per
sonen tegen vergoeding;
3. motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van goederen;
4. motorrijtuigen, waardoor een aanhangwagen, geen kampeer- of
kofferwagen zijnde, wordt voortbewogen.) (Rijbewijs III).
d. motorrijtuigen op drie wielen met uitzondering van motorrijwie
len met zijspanwagen (Rijbewijs IV).
♦

e. motorrijtuigen op vier of meer wielen met een eigen gewicht
van ten hoogste 3500 kg en waarvan alle wielen voorzien zijn van
luchtbanden, met uitzondering van motorrijtuigen als bedoeld in arti
kel 65 tweede lid (zie boven) (Rijbewijs V).
f. motorrijtuigen op vier of meer wielen met een eigen gewicht
van ten hoogste 3500 kg en waarvan alle wielen voorzien zijn van
luchtbanden, met uitzondering van motorrijtuigen, ingericht voor het
vervoer van meer dan zes personen buiten den bestuurder, van
samenstellen van trekker en oplegger en van motorrijtuigen waar
door aanhangwagens (geen kampeer- of kofferwagens zijnde) wor
den voortbewogen (Rijbewijs VI).
g. motorrijtuigen met vier of meer wielen, met of zonder aanhang
wagens (Rijbewijs VII).

c. een verklaring van den door den Minister van Waterstaat te
benoemen geneeskundige, verbonden aan het door dien Minister
aan te wijzen bureau dan wel van dien Minister waaruit blijkt van
een niet vroeger dan drie maanden voor de aanvraag gehouden
geneeskundig onderzoek van den aanvrager;
d. behoudens de gevallen bedoeld in art. 77 eerste en tweede lid,
een verklaring van het onder c bedoelde Bureau dan wel van een
door den Minister van Waterstaat aan te wijzen deskundige waaruit
blijkt van een onderzoek naar de rijvaardigheid van den aanvrager
tol het besturen van motorrijtuigen van de categorie (categorieën)
waarop de aanvrage betrekking heeft.
Voor bestuurders van autobussen, touringcars, vrachtauto’s en
auto’s met aanhangwagens gelden zwaardere medische eischen dan
voor anderen. In sommige gevallen kan een specialistisch onderzoek
vereischt worden.
Art. 77 bepaalt, dat degeen, die op het tijdstip van zijn aanvrage
in het bezit is van een aan hem afgegeven geldig rijbewijs voor
het besturen van motorrijtuigen van de categorie, waarop de aan
vrage betrekking heeft, geacht wordt aan de gestelde eischen (rij
vaardigheid) te hebben voldaan. Hetzelfde geldt indien de aanvrager
in het bezit is van een ingevolge de Motor- en Rijwielwet niet vroe
ger dan vijf jaar voor de aanvrage aan hem afgegeven rijbewijs,
dat hetzij nog geldig is, of zijn geldigheid niet anders dan door het
verstrijken van den geldigheidsduur heeft verloren. Voor rijbewijs I
is een oud rijbewijs B vereischt, voor de overige rijbewijzen een
oud rijbewijs A.
Het examen voor rijvaardigheid omvat een theoretisch gedeelte
en een practisch gedeelte, de duur is bepaald op tenminste 45 mi
nuten, waarvan tenminste 15 minuten voor het theoretisch gedeelte.
Voorloopige vergunningen. Bestuurders van motorrijtuigen op 2
of 3 wielen kunnen voorloopige oefenvergunningen voor 30 dagen
krijgen van den Burgemeester van hun woonplaats. Deze vergunning
geldt alleen voor speciaal aangewezen wegen en voor voertuigen,
waarbij besturen onder toezicht niet mogelijk is.

h. motorrijtuigen, welke aan bepaalde, in verband met een licha
melijk gebrek van den bestuurder noodzakelijke, in het bewijs om
schreven eischen voldoen (Rijbewijs VIII).
De kosten voor de rijbewijzen zullen nader worden bepaald. In
gevolge de Wegenverkeerswet zijn de rijbewijzen 5 jaar geldig.
Hij, die een rijbewijs verlangt, richt een schriftelijke, door hem
onderteekende aanvrage tot den Commissaris der Koningin in de
provincie zijner woonplaats of ingeval hij niet in Nederland woont,
tot den Minister van Waterstaat. Daarbij wordt opgegeven voor het
besturen van welke categorieën van motorrijtuigen een rijbewijs
wordt verlangd, worden naam, voornamen en woonplaats medege
deeld en worden overgelegd:
a. een uittreksel uit het geboorteregister, het bevolkingsregister of
eenig ander bewijsstuk betreffende datum van geboorte van den
aanvrager;
b. twee afdrukken van een welgelijkend fotografisch portret;
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Ten behoeve van de gebruikers
van Ford, Mercury en Lincoln auto
mobielen, als ook Ford vrachtwa
gens, wordt het maandblad Ford
Wereld uitgegeven, dat, behalve
interessante technische rubrieken,
verschillende rubrieken van algemeenen aard bevat, als moderubriek, film-rubriek, reis -rubriek
enz., verzorgd door eerste krachten.

#

Proefnummers van dit fraai uitgevoerde tijdschrift worden op
verzoek door de Redactie van
Postbus 425,
Ford Wereld,
Amsterdam, gaarne toegezonden.
De abonnementsprijs bedraagt
ƒ 2.— per jaar.
slechts
Storting van dit bedrag op postgiro
rekening No. 198592, met duidelijke
vermelding van naam en adres,
verzekert U voor één jaar geregelde
toezending van dit unieke blad!

D
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