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Winterweer
Winterbanden zijn speciaal ontwikkeld voor het rijden onder 
herfst- en winterse weersomstandigheden. Denk hierbij aan 
lage temperaturen en neerslag in verschillende vormen. 
Daalt de temperatuur onder de zeven graden, dan garande-
ren winterbanden dankzij hun speciale rubbersamenstelling 
en profielopbouw meer grip op droge, natte, besneeuwde en 
bevroren wegen.

Vraag naar winterbanden 
Het fenomeen winterbanden is niet meer weg te denken uit 
het hedendaagse wegverkeer. Waar de winterband tot circa vijf 
jaar geleden een exclusief product was, heeft de vraag naar 
winterbanden de afgelopen jaren, mede door strenge winters, 
verplichting in omliggende landen en bewustwording van de 
consument, een ongekende groei doorgemaakt. 

Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte

voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij spelen de banden van 

een auto een belangrijke rol. Banden vormen de enige verbinding tussen 

de auto en het wegdek. Zomerbanden verliezen gemakkelijk hun grip op 

de weg, ook als er gestrooid is. Dit komt omdat ze bij lage temperaturen 

harder en stugger worden. Hoewel onderzoek laat zien dat winterbanden 

voor de noodzakelijke extra grip zorgen, blijven veel automobilisten 

doorrijden op gewone zomerbanden.

Oorzaken groei
Voor de ontstane groei in winterbanden zijn een aantal oorzaken 
aan te wijzen. De belangrijkste zijn:
•  Steeds meer leasemaatschappijen bieden de winterbanden 

aan in hun leasecontracten
•  Verzekeraars geven voor het eerst korting op het gebruik van 

winterbanden in de winterperiode 
•  Steeds meer werkgevers stellen het gebruik van 

winterbanden verplicht voor hun werknemers die met een 
auto van de zaak rijden

•  Toegenomen bewustwording van de voordelen van de 
winterband bij de consument. Door gerichte voorlichting zijn 
steeds meer zakelijke en particuliere rijders bekend met het 
feit dat winterbanden staan voor ‘meer grip en veiligheid op 
de weg’.

•  Buitenlandse wetgeving. Niet alleen in Duitsland, maar ook 
in de populaire wintersportoorden Oostenrijk en Zwitserland, 
heeft de wetgever het gebruik van winterbanden bij winterse 
omstandigheden verplicht gesteld. Het niet rijden op 
winterbanden in winterweer wordt in die landen aangemerkt 
als een verkeersmisdrijf en is strafbaar. In het geval van een 
ongeval zit de automobilist, die niet op winterbanden rijdt, 
per definitie fout en kan hij daarvoor aansprakelijk worden 
gesteld. Een miljoen Nederlanders gaan ieder jaar op 
wintersportvakantie.

•  Prijzen winterbanden zijn niet meer anders dan zomerbanden. 
Deze liggen over het algemeen op hetzelfde niveau.

Leasemaatschappijen: 
80 procent op winterbanden
Profile Tyrecenter is met een marktaandeel van 35 procent 
van de zakelijke markt, marktleider in Nederland. Profile 
Tyrecenter voert de bandenwissels uit voor de wagenparken 
van vrijwel alle grote leasemaatschappijen van Nederland. 
Ondermeer LeasePlan, Arval, Athlon Car Lease, Alphabet Car 
Lease, Autolease Alliance, Terberg Leasing en Bright Lease. 
Profile Tyrecenter signaleert een sterke groei van het aantal 
leasecontracten dat inclusief winterbanden wordt afgesloten. 
In het afgelopen jaar is dit percentage verder toegenomen. Bij 
80 procent van de leasecontracten zijn winterbanden een vast 
onderdeel geworden.

Sterke toename zakelijke wissels
Het aantal zakelijke bandenwissels is de afgelopen vijf jaar 
bij Profile Tyrecenter explosief gestegen. Van 31.000 in 2007, 
nam het aantal toe naar 55.000 (2008), 72.000 (2009), 87.000 
(2010) tot 102.000 in 2011. Op basis van het aantal afgeslo-
ten contracten en geplaatste bestellingen, voorziet Profile 
Tyrecenter voor het komende winterseizoen (2012/2013) een 
verdere stijging naar 120.000 bandenwissels in de zakelijke 
markt. Particulieren kiezen er steeds vaker voor om niet alleen 
de banden, maar het complete wiel te wisselen. Dus inclusief 
de velgen. In het afgelopen winterseizoen (2011/2012) bedroeg 
het aantal band/velg-wissels 35.000.

Uitdagingen marktleider
De ‘acceptatie’ van de winterband en de sterk toenemende 
vraag die dit tot gevolg heeft stelt marktleider Profile Tyrecen-
ter (180 vestigingen) voor een groot aantal uitdagingen. Zowel 
de zakelijke als de particuliere rijder moet in een relatief korte 
periode van het jaar twee keer efficiënt, snel en technisch 
bekwaam worden bediend. Het eerste moment doet zich voor 
bij de wissel van zomerband naar winterband, die grofweg in 
de periode van begin oktober tot half december plaatsvindt. 
Het volgende moment ligt in de maanden maart en april als de 
terugwissel plaatsvindt, namelijk van winterband naar zomer-
band. De opslag vindt plaats bij de individuele vestigingen van 
Profile Tyrecenter. Deze eigen opslag van de winter- en zomer-
banden stelt de vestigingen van Profile Tyrecenter in staat snel 
in te spelen op de wensen van de klant. 
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Strakke planning à la de tandarts
•  Pieken in het seizoen. Profile Tyrecenter speelt hier op in 

met een zeer efficiënte en strakke planning en langere 
openingstijden op de vestigingen. De strakke planning laat 
zich vergelijken met die van een huisarts of tandarts.

Verlengde openingstijden, soms zelfs tot 
24.00 uur
•  Individuele ondernemers passen de openingstijden van hun 

vestiging aan. Deze verlengde openingstijden, bedoeld om 
de vraag zo goed mogelijk aan te kunnen, verschillen per 
vestiging. Individuele ondernemers gaan bijvoorbeeld  
’s ochtends eerder open (07.00 uur) en sluiten de deuren  
’s avonds pas om 20.00 of 22.00 uur. In een enkel geval zijn 
er ondernemers van Profile Tyrecenter die zich genoodzaakt 
zien om gedurende enkele weken pas om 24.00 uur dicht te 
gaan.

Vraag flexibele arbeidskrachten,  
o.a van Attractieparken
•  Groeiende vraag naar flexibele arbeidskrachten gedurende 

de winterperiode. Voor het komend winterseizoen zijn enkele 
honderden flexibele arbeidskrachten ingehuurd. Het gaat 
om technisch hoogwaardig en bekwaam personeel dat 
gedurende een korte periode van het jaar beschikbaar is. In 
enkele delen van het land wordt het vaste personeelsbestand 
uitgebreid met technisch personeel van loonbedrijven en 
seizoenswerkers. Zo betrekt Profile Tyrecenter Dronten haar 
extra technisch personeel in de winter van attractieparken in 
de regio. 

Huur extra opslagcapaciteit
•  Vraag naar opslagcapaciteit neemt navenant toe. 

Profile Tyrecenter slaat de banden lokaal op. Lokale 
ondernemers lopen hierbij in toenemende mate tegen 
capaciteitsproblemen aan. In verschillende delen van het 
land, en met name in de Randstad, worden extra ruimtes 
gehuurd, waar de banden droog en verzekerd in een 
afgesloten ruimte kunnen worden opgeslagen.

•  Winterbandenvestigingen alleen voor de wissels. Profile 
Tyrecenter is per 1 oktober in Zoeterwoude een vestiging 
gestart, waar uitsluitend verkoop en wissels van de winter- 
en zomerbanden plaatsvindt. Deze nieuwe vestiging van 
Profile Tyrecenter is in principe geopend van 1 oktober 
tot 1 mei. De nieuwe vestiging speelt volledig in op de 
ontwikkeling in de markt en de sterk stijgende vraag naar 
winterbanden. Het gaat om een pilot. Indien deze succesvol 
is, is de verwachting dat ook elders in het land dergelijke 
vestigingen worden geopend, uitsluitend voor de verkoop 
en wissels van winter/zomerbanden. De vestigingen zullen 
voornamelijk in de Randstad komen waar de concentratie 
van zakelijke- en lease-auto’s het hoogst is. 

Gevolgen explosieve groei winterbandenmarkt
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MotivAction onderzoek Winterbanden

Marktonderzoeksbureau MotivAction heeft in opdracht van The 
Alwaysbemobile Company een landelijk onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van banden en velgen door Nederlandse 
automobilisten. In totaal werd een representatieve groep van 
1500 consumenten ondervraagd.

Uit dit onderzoek blijkt dat twee op de vijf consumenten 
op winterbanden rijdt (39 procent). Mensen met een nieuw 
gekochte auto hebben vaker winterbanden dan mensen met 
een gebruikte auto (respectievelijk 49 procent en 34 procent). 
Winterbanden geven de consument een gevoel van veiligheid. 
86 procent voelt zich in winterse omstandigheden veiliger op 
de weg met winterbanden. Vrouwen voelen zich veiliger dan 
mannen (90 procent om 82 procent). Mannen en vrouwen 
voelen het effect van de winterbanden aan het weggedrag van 
hun auto. Mannen zijn er wat gevoeliger voor (47 procent) dan 
vrouwen (29 procent).

De meeste mensen (31 procent) kiezen ervoor om hun 
winterbanden op te slaan bij hun dealer of garage. 24 procent 
van de automobilisten bewaart de winterbanden thuis in de 
garage of in een kelderbox. 8 procent van de automobilisten 
slaat de winterbanden op bij vrienden of familie.
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Nieuw: 
bandenlabel ook voor winterbanden 
verplicht 
Net als dat voor zomerbanden het geval is, wordt 
ook voor de winterband het nieuwe bandenlabel 
per 1 november a.s. verplicht. De bedoeling van 
het bandenlabel is, dat de consument bewuster 
gaat kiezen. Voor meer veiligheid in het verkeer, 
voor een milieubewuster rijgedrag en ook voor 
goedkoper autorijden. Het bandenlabel is een zelfde 
soort label, zoals dat al bestaat voor bijvoorbeeld 
gloeilampen en elektrische apparaten.

Het bandenlabel geeft duidelijkheid op drie 
terreinen:
• brandstofefficiëntie
• grip van de band op nat wegdek
• afrolgeluid

Winterbanden worden voor de labelvoorwaarden 
getest onder vrijwel dezelfde omstandigheden als 
zomerbanden. Dat heeft het Europees Parlement 
zo bepaald. Zou een winterband worden getest voor 
grip op koud wegdek (onder de +7 graden Celcius) 
of op sneeuw of ijs, dan zou de test veel beter 
uitvallen dan voor zomerbanden.
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