
Wij gaan MONO! Hiermee zijn wij één van de MONO-helden in de provincie Zeeland.  

We roepen jou op je achter het stuur niet te laten afleiden door je mobiele telefoon, 

maar je aandacht bij het verkeer te houden. Rijd jij al MONO?

MONO-helden
Wij zijn MONO-helden! Hiermee beloven we ervoor te zorgen dat wij MONO gaan rijden. 
Om veiligheid voorop te stellen hoef je onderweg niet bereikbaar te zijn. Dat appje of 
telefoontje kan best even wachten. Onderweg bellen verdubbelt namelijk het risico op 
een ongeval, wanneer je onderweg een tekst leest of typt is de kans op een ongeval 
zelfs wel zes keer groter. Rijd jij ook MONO?

Wij zijn MONO-helden!  Wij zijn MONO-helden!  
Rij MONO, ga ongestoord onderwegRij MONO, ga ongestoord onderweg

Zo rijd je MONO
MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes, social media of 
ingewikkelde navigatiebesturing. Breng jezelf niet in de verleiding, zet je telefoon  
op MONO!

iPhone instellingen
Heb je een iPhone? Ga naar ‘Instellingen’ en tik op ‘Niet storen’. Tik op ‘Activeer’  
om te kiezen hoe je wilt dat ‘Niet storen tijdens autorijden’ wordt ingeschakeld.  
Je hebt hiervoor 3 opties: 
• ‘Automatisch’: je toestel gebruikt informatie als bewegingsdetectie en 

netwerkverbindingen om te voelen dat u mogelijk aan het rijden bent en schakelt  
de functie in.

• ‘Via Bluetooth in de auto’: ‘Niet storen tijdens autorijden’ 
start wanneer je telefoon verbinding maakt met het 
handsfree systeem van je auto.

• ‘Handmatig’: gebruik het bedieningspaneel om ‘Niet storen 
tijdens autorijden’ in te schakelen voor je de auto start.

Geef met ‘Automatisch antwoord aan’ aan wie een 
automatisch antwoord ontvangt wanneer ‘Niet storen tijdens 
autorijden’ ingeschakeld is. 
 
Android instellingen
Telefoons met een Android besturingssysteem hebben helaas nog geen ingebouwde 
instelling speciaal gericht op ongestoord autorijden. Natuurlijk kun je je telefoon 
gewoon op ‘Niet storen’ zetten. Een andere optie is om de AutoModus app te gebruiken. 
Mooi meegenomen: wanneer jij met de AutoModus app rijdt, spaar je ook nog eens voor 
het goede doel. 

Lees meer over MONO op www.rovz.nl/mono-zakelijk
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