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Veelgebruikte verkeersborden

Nationale snelheidslimieten

Snelwegen

*Verschilt van staat tot staat

Tweebaans autowegen

Binnen de bebouwde kom

Provinciale wegen

Verkeerswetten/-tips
• Het is verboden om een gestopte schoolbus in te halen, in 

welke richting je ook rijdt.
• Er geldt een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’-regel 

bij gelijkwaardige kruisingen met stopborden en defecte 
verkeerslichten. Simpelweg betekent dit dat het voertuig dat 
het eerste aankomt als eerste mag wegrijden. 

• In de meeste staten (behalve in New York) is het toegestaan 
om rechtsaf te slaan bij een rood verkeerslicht: zolang als de 
weg vrij is van voetgangers en verkeer en er geen restricties 
gelden. Deze zullen duidelijk worden aangegeven, met een 
verkeersbord met “no right turn on red” (niet rechtsaf slaan 
bij rood licht) of via een rode pijl op het verkeerslicht. 

• Bij de meeste benzinestations moet je bij het tanken vooraf 
betalen; sommige geven zelfs een (kleine) korting bij contante 
betaling. Het kan dus de moeite waard zijn om even naar 
binnen te lopen in plaats van met je kaart te betalen aan de 
pomp.

• Het is alleen toegestaan om met je koplampen te knipperen 
als je iemand anders in de tegengestelde richting eraan 
herinnert om die van hen aan te doen. Het knipperen met je 
koplampen naar andere auto’s om te communiceren (bijv. ze 
op te jutten om in te halen) kan worden opgevat als agressief 
weggedrag en wordt afgekeurd.

Voorrang verlenen 
aan overig 

wegverkeer 

Kruising met 
agrarische 
voertuigen

Waarschuwing 
voor het omrollen 
van vrachtwagens 

Verboden te liften (als dit bord is 
geplaatst is het ook illegaal om lifters 

mee te nemen) 

Spoorwegovergang
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