
 
 

  WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR 
 

                                                Oude Moerstraatsebaan 2  Tel. 0164 - 23 51 43     www.withagen-attractieverhuur.nl

      4614 RP Bergen op Zoom   Fax 0164  - 24 63 78     e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl

 

   

 
  
 
 
 

       AW-2006.02   Enkelassige Aanhangwagen 
 
 

Lees voor het gebruiken van de aanhangwagen deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de aanhang wagen. 

           Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 

1 Technische gegevens: 
Buiten maten:   Lengte: 315 cm              Breedte: 160 cm                 Hoogte: 125 cm                                         
Binnen maten:  Lengte: 200 cm              Breedte: 120 cm                 Hoogte: 125 cm                                         
 
Totaal gewicht: 750 kg dit is de aanhanger inclusief lading. 
De aanhanger is ongeremd en voorzien van een reserve wiel, neuswiel en kopschot. 
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2  de Aanhangwagen: 
Wat voor attractie u ook huurt, als u een aanhangwagen aan de haak slaat weet u zeker 
dat u goed en voordelig op weg gaat. Voor deze aanhangwagen heeft u geen rijbewijs 
E nodig.  
 

3 Transporteren:  
Koppel de aanhanger aan de trekhaak; u hoort de pal terug schieten. Bevestig het koord om de  
trekhaak of aan het speciaal hiervoor bestemde oog. Steek de verlichtingsstekker in de stekkerdoos. 
Controleer de verlichting of deze brand, draai nu het neuswiel omhoog. Plaats een overeenkomend  
nummerbord aan de achterzijde van de aanhanger. Controleer de lading of deze niet kan gaan schuiven 
of kan wegwaaien. De aanhanger is nu rijklaar. 
 

4 Veiligheid: 
1: Trek de aanhangwagen wanneer u geen zicht heeft over de te rijden afstand. 
2: Draag bij gebruik van de aanhangwagen werkhandschoenen en schoenen met stalen neuzen. 
3: Controleer bij het laden en koppelen of ontkoppelen dat er niets onder de aanhangwagen zit. 
4: Bij gebreken aan de aanhangwagen nooit met u lichaamsdelen onder of bij de wielen komen. 
5: Op de aanhangwagen rijden of meerijden is niet toegestaan. 
6: De aanhangwagen mag alleen bediend worden door een bevoegd persoon. 
7:  Gebruik de aanhangwagen bij voorkeur alleen op verharde oppervlakken. 
8:  Houd er altijd rekening mee dat de aanhanger naar achter kan kantelen. 
9:  Laad het gewicht zoveel mogelijk op de as van de aanhangwagen met iets meer gewicht naar 
     de kant van het neuswiel. 
 

 
 
 
                                         
Zijn er problemen of defecten aan de aanhangwagen, bel ons zo spoedig 
mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
 
 
 
© Withagen-attractieverhuur. De aanhangwagen en deze gebruiksaanwijzing  
        zijn zover mogelijk met u veiligheid in achtneming tot stand gebracht. 
  
 

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 
van de aanhangwagenwagen gedurende de gehele verhuurperiode. 

 


