
BANDENZOEKER 
PER VOERTUIG 

TIP: maak een foto van je voor- en achterbanden en houd die bij de hand 

  

 

Stap 1: Kies jouw WAGENMERK uit de lijst 
Maak gebruik van het pijltje of begin meteen te typen  

 

 

Stap 2: Kies jouw WAGENTYPE uit de lijst 
Als je op het pijltje drukt, krijg je een keuzemenu  

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 1 kies jouw WAGENMERK uit de lijst.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 2 kies jouw WAGENTYPE uit de lijst.jpg


 

Stap 3: Kies het BRANDSTOFTYPE dat bij jouw 
wagen past 

• Diesel 
• Benzine 
• Hybride 
• Elektrisch 

 

Stap 4: Kies het MODEL van de wagen 
Als je op het pijltje drukt, krijg je een keuzemenu  

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 3 kies het BRANDSTOFTYPE waarmee de wagen rijdt.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 4 kies het MODEL van de wagen.jpg


 

Stap 5: Kies het BOUWJAAR van de wagen 

 

  

 

Stap 6: Kies de MOTORISATIE van de wagen  

 

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 5 kies het BOUWJAAR van de wagen.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 6 kies de MOTORISATIE van de wagen.jpg


 

Stap 7: Kies de BANDENMAAT uit de korte lijst 
Op basis van de gegevens van de wagen selecteert de BANDENZOEKER enkel de 
bandenmaten die passen op jouw wagen. Uit deze korte lijst kies je de bandenmaat 
die je nodig hebt voor jouw wagen.  

  

 

Stap 8: Druk op ZOEKEN 
De bandenzoeker stelt je uit het hele gamma enkel de banden voor die je nodig 
hebt.  

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 7 kies de BANDENMAAT uit de korte lijst.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 8 druk op ZOEKEN.jpg


 

Stappen 9 en 10 zijn 2 filters om je selectie te 
verfijnen 

• dit is optioneel 
• filter 1= de bandenmerken 
• filter 2= het seizoen (zomer, winter of all season) 

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 9 Optioneel FILTER 1 kies het gewenste BANDENMERK.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 10 Optioneel FILTER 2 kies het SEIZOEN.jpg


 

Stap 11: Ga naar de OFFERTE AANVRAAG 

 

 

 

Stap 12: Vul JOUW GEGEVENS in 
  

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 11 Vraag je OFFERTE aan door een klik op de knop.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 12 Vul JOUW GEGEVENS in.jpg


 

Stap 13: HOEVEEL banden heb je nodig? 

  

 

Stap 14: Je kan nog EXTRA INFORMATIE 
meedelen  
Bijvoorbeeld: 

- de wagen moet ook uitgelijnd worden 

- de maat van de voorbanden verschilt van de maat van de achterbanden 

-... 

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 13 HOEVEEL BANDEN heb je nodig.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 14 Je kan EXTRA INFORMATIE meedelen.jpg


 

Stap 15: Vergeet dit vakje niet aan te vinken 

• jouw gegevens worden enkel gebruikt voor onze normale bedrijfsvoering 
• jouw gegevens worden niet verder verspreid  

 

 

Stap 16: Klik op OFFERTE AANVRAGEN  
Daarna gaan wij met jouw offerte-aanvraag aan de slag 

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 15 Vergeet dit vakje niet aan te vinken.jpg
https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 16 Klik op OFFERTE AANVRAGEN.jpg


 

Stap 17: BEDANKT VOOR JOUW AANVRAAG 
 

https://www.ericbanden.be/sites/default/files/afbeeldingen/paragraaf/Stap 17 BEDANKT VOOR JE AANVRAAG.jpg

