
Controleer buitenom op eventuele schade
Werking richtingwijzers, remlichten etc checken
Banden (en ventielen) controleren op scheurtjes  
Camper: olie peilen
Caravan: mover alleen gebruiken bij volle accu
Binnen: kastjes weer sluiten
Voordat je wegrijdt: vochtvreter legen
Banden op spanning brengen bij de 1e pomp

Tent van zolder en luchten 
Controle ritsen, naden, afspanpunten
Scheerlijnen, elastieken, haringen: checken en evt 
aanvullen
Stokken controleren op beschadigingen of kneuzingen 
Ritsen soepel maken met paraffine (waxinelichtje)  
Evt drukknoppen tentdoek: binnenzijde licht invetten

Buitenzijde wassen en in de was zetten 
Sloten, scharnieren & grendels smeren 
Dekzeil controleren op beschadigingen
Opzetten en luchten
Controle ritsen, naden, afspanpunten
Scheerlijnen, elastieken, haringen: checken en evt 
aanvullen
Stokken controleren op beschadigingen of kneuzingen 
Ritsen soepel maken met paraffine (waxinelichtje)  
Evt drukknoppen tentdoek: binnenzijde licht invetten
Watertank reinigen  
Gasfles vullen en aansluiten  
Gasaansluiting controleren op lekkages  
Kooktoestel testen
Voldoende toiletvloeistof aan boord?
Voorraad reservedelen aanvullen

ZOMERKLAAR MAKEN

ALS EERSTE BIJ DE WINTERSTALLING

TENT

VOUWWAGEN

CARAVAN

Opgeladen boordaccu plaatsen 
Mover pas gebruiken bij volle accu
Buitenzijde (incl dak!) wassen en in de was zetten
Sloten, scharnieren & grendels smeren 
Deur/luikrubbers controleren  
Check werking van kranen, waterpomp en afsluiters  
Watertank en leidingen reinigen, spoelen & vullen 

CAMPER

Buitenzijde (incl dak) wassen en in de was zetten  
Ruitensproeier- en remvloeistof & oliepeil checken 
Sloten, scharnieren & grendels smeren 
Deur/luikrubbers controleren  
Check werking van kranen, waterpomp 
Afsluiter afvalwatertank testen  
Watertank en leidingen reinigen, spoelen & vullen 
Check waterleidingen op lekkages  
Boiler vullen en werking controleren 
Gasflessen vullen en aansluiten  
Gasleidingen en aansluiting checken op lekkage
Voorraad reservedelen aanvullen
Kachel/boiler controleren op werking  
Kooktoestel en koelkast testen op gas 
Koelkast op 12 en 230 volt controleren  
Combirollo’s controleren, eventueel naspannen  
Voldoende toiletvloeistof aan boord?
Voorraad reservedelen (zekeringen etc) aanvullen

BOODSCHAPPENLIJSTJE KAMPEERWINKEL

Toiletvloeistof
Reinigingsmiddel voor waterleidingen
Caravanshampoo en was
Scheerlijnen, elastieken en haringen
Waterpompje
Nieuwe batterij voor de caravankachel 
(hittebestendige Truma-batterij)

Check waterleidingen op lekkages  
Boiler vullen en werking controleren 
Gasfles vullen en aansluiten  
Gasleidingen en aansluiting checken op lekkage
Voorraad reservedelen aanvullen
Kachel reinigen, schoorsteentje controleren  
Kooktoestel, kachel en koelkast testen op gas 
Batterij piëzo-ontsteking kachel vervangen  
Koelkast op 12 en 230 volt controleren  
Combirollo’s controleren, eventueel naspannen  
Voldoende toiletvloeistof aan boord?
Voorraad reservedelen (zekeringen, waterpompje etc) 
aanvullen

(bronnen: ANWB, Topstallingen.nl, Caravans.net)


