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Gevarenzones in Frankrijk 

Informatie over gevarenzones 

Sinds 3 januari 2012 is in Frankrijk het ontvangen van waarschuwingen over de locatie van vaste 

of mobiele flitsers tijdens het rijden verboden. Om tegemoet te komen aan deze gewijzigde Franse 

wet, worden alle typen flitslocaties en voorzieningen op het gebied van veiligheid nu gemeld als 

gevarenzones.  

In Frankrijk is de service TomTom Flitsers bekend als TomTom Gevarenzones. 

In gevarenzones kunnen zich een of meerdere flitsers of een aantal andere gevaren bevinden: 

 Er worden geen specifieke locaties aangegeven. In plaats hiervan zie je het pictogram voor 

gevarenzones wanneer je de zone nadert. 

 De lengte van de zone is afhankelijk van het type weg op je huidige locatie en kan 300 m, 2000 

m of 4000 m zijn. 

 De locatie van een of meerdere flitsers, indien aanwezig, kan op een willekeurig plaats binnen 

de zone zijn. 

 Als er zich meerdere flitsers dicht bij elkaar bevinden, kunnen de waarschuwingen hiervoor 

worden gecombineerd tot één langere zone. 

Belangrijk: buiten Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor flitsers. Binnen Frankrijk ontvang je 

waarschuwingen voor gevarenzones. Als je de grens overgaat, verandert het type waarschuwing 

dat je ontvangt. 
 

Waarschuwingen voor gevarenzones 

15 seconden voordat je de gevarenzone bereikt, worden waarschuwingen weergegeven. Je wordt 

op drie manieren gewaarschuwd: 

 Je navigatiesysteem geeft een waarschuwingsgeluid weer. 

 Je afstand tot de gevarenzone wordt weergegeven in de rijweergave. Als er een snel-

heidslimiet voor de zone bekend is, wordt de snelheid ook in de rijweergave getoond. Als je in 

een gevarenzone rijdt, blijft de waarschuwing zichtbaar in de rijweergave. 

 De locatie van de gevarenzone wordt weergegeven op de kaart. 
 

Gevarenzones 
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De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd 

Als je de manier waarop je door TomTom wordt gewaarschuwd voor gevarenzones wilt wijzigen, 

tik je op Meldingsinstellingen. 

 

Je kunt nu het waarschuwingsgeluid instellen dat moet worden afgespeeld. 

1. Tik in het hoofdmenu op de knop LIVE Services. 

2. Tik op Veiligheidswaarschuwingen. 

3. Tik op Meldingsinstellingen. 

4. Selecteer wanneer je wilt worden gewaarschuwd voor gevarenzones. Je kunt ook selecteren 

dat je altijd, nooit of alleen als je te snel rijdt een waarschuwing krijgt. 

5. Tik op het geluid dat je wilt gebruiken voor de waarschuwing.  

Het waarschuwingsgeluid wordt afgespeeld en je wordt gevraagd om te bevestigen dat dit het 

geluid is dat je wilt. Tik op Nee als je een ander geluid wilt selecteren. 

6. Tik op OK om de wijzigingen op te slaan. 
 

Meldknop 

Ga als volgt te werk om in de rijweergave de meldknop weer te geven: 

1. Tik in het hoofdmenu op de knop LIVE Services. 

2. Tik op Veiligheidswaarschuwingen. 

3. Tik op Toon meldknop. 

4. Tik op OK. 

De meldknop wordt links in de rijweergave weergegeven. Als je al gebruikmaakt van het 

snelmenu, wordt de optie toegevoegd aan de beschikbare knoppen in het snelmenu. 

Tip:  om de meldknop te verbergen, tik je op Verberg meldknop in het menu 

Veiligheidswaarschuwingen. 
 

Onderweg een nieuwe gevarenzone melden 

Als je onderweg een gevarenzone wilt melden, ga dan als volgt te werk: 

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de meldknop aan om de locatie van de gevarenzone te 

registreren. 

2. Bevestig dat je een gevarenzone wilt toevoegen. 

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt. 
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Een nieuwe gevarenzone melden vanuit huis 

Je hoeft je niet op de locatie van een gevarenzone te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen 

melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe gevarenzone te melden: 

1. Raak LIVE Services aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem. 

2. Tik op Veiligheidswaarschuwingen. 

3. Tik op Meld gevarenzone. 

4. Gebruik de cursor om de locatie van de gevarenzone op de kaart te markeren en tik dan op 

OK. 

5. Tik op Ja om de locatie van de gevarenzone te bevestigen. 

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt. 
 

Menu Veiligheidswaarschuwingen 

Als je het menu Veiligheidswaarschuwingen wilt openen, tik dan in het hoofdmenu eerst op LIVE 

Services en vervolgens op Veiligheidswaarschuwingen. 

 

Meld gevarenzone 
 

Tik op deze knop om de locatie van een gevarenzone te melden. 

 

Meldingsin-

stellingen 
 

Tik op deze knop om in te stellen wanneer je waarschuwingen ontvangt 

en voor het af te spelen geluid. 

 

Meldingen uit 
 

Tik op deze knop om de waarschuwingen uit te schakelen. 

 

Toon meldknop 
 

Tik op deze knop om de meldknop in te schakelen. De meldknop wordt 

weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu. 

Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert 

deze knop in Verberg meldknop. 
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