IK BOB, JIJ BOBT, HIJ BOBT,
WIJ BOBBEN, JULLIE BOBBEN, ZIJ BOBBEN
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BOBBEN IS...
“je organiseren vóór je op stap gaat zodat je
op een veilige manier terug thuis komt.”

Drinken en rijden, dat doe je niet!
Als we allemaal samen BOBBEN, dan kan iedereen
zonder zorgen genieten van het feestje, de
barbecue of de receptie. Want als je BOBT, weet
je hoe je veilig terug naar huis geraakt, al voor je
vertrekt.
Als je rijdt, dan drink je natuurlijk niet. Doe je dat
wel, dan check je op voorhand de alternatieven:
een vriend die rijdt, het openbaar vervoer of met
de taxi…

Dit is pas BOBBEN!

Verzekeraars verkiezen
veilig verkeer, daarom
hebben zij een boontje
voor al wie meebobt.

De Belgische bieren zijn
er om van te genieten.
Maar omdat alcohol
en verkeer niet samen
gaan, nodigen de
Belgische Brouwers
iedereen uit om mee te
bobben.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
draagt actief bij tot de duurzame vermindering van
het aantal verkeersslachtoffers in België, en tot de
verbetering van de verkeersleefbaarheid.

Meer info op www.ikbob.be

Organiseer je vooraf ...
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Te veel ongevallen op onze wegen zijn
te wijten aan rijden onder invloed van alcohol.

BOBBEN!

BOBBEN is...

Onde
r
we a vrienden
f wie
sprek
iedere
n
en na iet drinkt en
ar hu
is bre en
ngt.

Als ik rij,
drink ik niet!
Alcohol en verkeer gaan niet
samen. 2 op 5 ernstig gewonde
bestuurders in een verkeersongeval
reden onder invloed van alcohol.
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Als ik uitga
organiseer ik
mij vooraf!
Er zijn mogelijkheden
genoeg om veilig
thuis te komen.
En die terugrit
plan je vooraf.
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En hoe ga jij BOBBEN?

