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VOORWOORD

Na een welverdiende kampeervakantie met de caravan of camper 
is het weer tijd om huiswaarts te keren. Om langer van je kam-
peerspullen te kunnen genieten is onderhoud en stalling natuur-
lijk erg belangrijk. Gelukkig is dat niet heel ingewikkeld en lees je 
er alles over in ons Obelink onderhoud E-Magazine.  

Als dé kampeerkenner laten wij natuurlijk onze specialisten aan 
het woord. Rosanne legt uit hoe je een slaapmat of luchtbed kunt 
opbergen, Bram geeft tips voor het reinigen van je toilettank en 
Daniël helpt je bij het opvouwen van een voortent. Ook hebben 
we een praktische checklist toegevoegd voor het stallen van je 
camper of caravan.  
  
Naast onze specialisten laten we ook onze klanten aan het woord. 
Pak jij bijvoorbeeld direct na thuiskomst de koffer uit of laat je 
hem nog weken liggen? Je leest het in een van onze polls. Goed 
onderhoud zorgt voor een lange levensduur. Daarom laten we 
een aantal spullen van klanten zien die al generaties meegaan. 
Tot slot zijn enkele klanten zo openhartig geweest om hun op-
bergblunders te delen. Doe er je voordeel mee!  

Deze PDF is interactief. Dat betekent dat als je op een pijltje in de 
inhoudsopgave klikt je direct naar de juiste pagina gaat. Ook ga je 
direct naar de juiste pagina op onze website als je op het winkel-
wagentje klikt.  

Bewaar het E-magazine goed want hij komt ieder jaar weer van 
pas. Ben je hem toch even kwijt? Geen probleem, hij blijft gewoon 
in je mail staan waar die altijd terug te vinden is.
Veel leesplezier!

Team Obelink

@_alfons_666
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Een (voor)tent schoonmaken lijkt een uitdagende 
klus maar het helpt om de kwaliteit van je tent langer 

goed te houden. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. In dit artikel geven we schoonmaaktips 

waardoor het schoonmaken een eitje is. 

Algemene schoonmaaktips

 Maak het jezelf gemakkelijk: maak de tent schoon 
 wanneer de tent nog staat.

 Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen.    
 Schoonmaakmiddelen kunnen namelijk de coating 
 en waterdichtheid aantasten. Gebruik alleen speciale   
 tentreinigers.

 Ga voorzichtig te werk zodat het tentdoek niet 
 beschadigd.

 Leg de tent na het schoonmaken op een grondzeil    
 (niet op de grond!) om nieuwe vlekken te voorkomen.

 Vergeet niet om ook de stokken, haringen en grond-  
 pennen schoon te maken, deze kun je afnemen met   
 een doek.
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schoonmaakmiddelen.

tentreinigers.

grondzeil

stokken, haringen en grond-
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VOGELPOEP

SCHIMMEL
EN ALG

HARS OF 
KAARSVET

Katoen
Hard laten worden en voorzichtig 
eraf schrapen met een lepeltje. 
Vervolgens met water en een doek 
of zachte borstel reinigen.

Overige materialen
Direct afnemen met een natte 
doek of borstel

Alle materialen
Reinig de tent dan met een specia-
le tentreiniger. Wel moet je daarna 
de tent weer opnieuw waterdicht 
maken. 

Wees extra alert bij katoenen ten-
ten, die zijn het meest gevoelig 
voor schimmelvorming.

Katoen
De harsvlek laten stollen (hard ma-
ken met een ijsblokje) en daarna 
voorzichtig de hars van de tent af-
schrapen met een lepeltje. 

Blijft er nog een vlek achter? Leg 
het tentdoek op de strijkplank met 
keukenpapier op de vlek en strijk 
er met een strijkbout overheen. 
De vlek zit nu in het keukenpapier.

Overige materialen
Alleen de harsvlek laten stollen 
(hard maken met een ijsblokje) en 
daarna voorzichtig de hars van de 
tent afschrapen met een lepeltje. 
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KOFFIE

VET

Alle materialen
Zo snel mogelijk met lauw water
en een doek schoonmaken.

Overige materialen
Direct afnemen met een natte 
doek of borstel

Alle materialen

STOF Alle materialen
Eenvoudig weg te poetsen met 
een zachte borstel.

Een vetvlek is (bijna) onmogelijk uit je 
tentdoek te krijgen. Probeer zo snel 
mogelijk een vetvlek met een keu-
kenrol te deppen (niet uitwrijven!) 
zodat de vlek niet uit gaat breiden. Je 
kunt het doek eventueel met een 
tentreiniger nabehandelen. Je moet 
de tent daarna wel weer waterdicht 
maken.
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ROEST

WIJN

HONING
DAUW

Katoen
Je kunt roestvlekken beter laten 
zitten. De middelen waarmee je 
ze kunt bestrijden, tasten het tent-
doek en de kleur aan.

Overige materialen
Direct afnemen met een natte 
doek. Vaak is de vlek in een vroeg 
stadium helemaal te verwijderen.

Alle materialen

Direct afnemen met een natte 
doek.

Alle materialen
Deze plakkerige druppeltjes wor-
den veroorzaakt door bladluis. Ze 
bevatten veel suiker en moeten zo 
snel mogelijk verwijderd worden.

Gebruik hiervoor een grote hoe-
veelheid lauw water en een zachte 
borstel. Verwijder je dit niet, dan 
kan er lekkage ontstaan.

Strooi zout op de vlek, laat even in-
trekken en dep vervolgens met keu-
kenpapier. Nog even nabehandelen 
met lauw water.
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ZAND

MODDER

BESSEN

Alle materialen
Op laten drogen en daarna af-
borstelen met een zachte borstel. 

Alle materialen
Eenvoudig weg te poetsen met 
een zachte borstel.

Katoen
Niet uitwrijven. Op laten drogen, 
de resten voorzichtig afkrabben en 
daarna eventueel met een natte 
doek afnemen.

Overige materialen
Direct afnemen met een natte 
doek.

6



28

Hoogwaardige producten en 
oplossingen voor uw caravan en camper.

Zoals afdichten, lijmen en repareren, 
reinigen en beschermen.  

Dekalin levert o.a. aan Fendt, 
Dethleffs, Burstner, Carthago, Hobby en Hymer.

� Verstevigen en beschermen
� Lijmen & Repareren 
� Afdichten
� Lijmen & Afdichten
� Reinigen 

Laat u 
deskundig 
informeren!

Verkrijgbaar bij1
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CARAVAN OF CAMPER 

SCHOONMAKEN

Een caravan of camper is voor iedere kampeerder 
het trotse bezit. En iets wat je met trots bezit wil je 
ook waardig showen en zo lang mogelijk in bezit 

hebben. Het is daarom niet alleen van belang om je 
caravan te wassen als deze net uit de stalling komt, 
maar juist ook om deze tijdens het kampeerseizoen 

schoon te houden. 

Was één zijde tegelijk
Als je begint met schoonmaken, was dan 
één kant tegelijk. Op deze manier voorkom 
je dat het reinigingsmiddel dat je gebruikt 
indroogt. Als je de hele caravan of camper
inzeept, dan is de helft al ingetrokken voordat 
je het kan afspoelen. Indrogen veroorzaakt 
vlekken, dus houd het goed in de gaten.

1
reinigingsmiddel

8
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Niet in de volle zon
Over vlekken gesproken: sommige 
reinigingsmiddelen zorgen voor vlekken 
als deze in aanraking komen met de volle 
zon. Als je wilt schoonmaken op een zonnige 
dag, zoek dan een plekje in de schaduw.
 

12

Was altijd van onder naar boven
Als je met een spray aan de slag gaat voor 
de grondige reiniging, werk dan van onde-
ren naar boven. Dit klinkt een beetje on-
logisch, maar op deze manier voorkom je 
traanvorming van het vuil op de lak van de 
caravan. Zulke strepen zijn namelijk erg
lastig om te verwijderen. 

13
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Gebruik de juiste producten
Om je caravan goed bij te houden, is het 
belangrijk dat je de juiste producten 
gebruikt.

14

Obelink zwarte strepen verwijderaar
 Voor iedere bezitter een bekend probleem: 

 

 zwarte strepen. Vuil uit de lucht dat zich verzamelt 
  

 op je kampeermiddel. Door regen gaat dit vuil  
  

 lekken en krijg je lelijke zwarte strepen. Gelukkig 
 is dit makkelijk te verhelpen met deze verwijderaar. 

 

 

Caravan & camper reiniger
 Wij raden je aan om de buitenkant van je caravan of  
 camper 2 keer per jaar grondig te reinigen. Hiervoor 
 kun je de caravan & camper reiniger gebruiken. Dit is 
 een schuimreiniger die hardnekkig vuil eenvoudig 
 verwijdert.

Obelink zwarte strepen verwijderaar

Caravan & camper reiniger
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Obelink reiniger & wax
 Na de halfjaarlijkse schoonmaak is het perfecte 
 moment daar om je caravan of camper te voorzien   
 van een waxlaag. Hiermee is je transportmiddel voor-   
 zien van een extra waxlaag. Dit middel is een reiniger    
 en wax in één. 

Obelink gebruiksklare shampoo
 Voor de periodieke schoonmaak kun je een 
 shampoo gebruiken. Deze shampoo is handig om   
 mee te nemen op vakantie. Je hebt namelijk geen   
 extra water nodig en kunt direct met deze 
 shampoo aan de slag.

Obelink concentraat shampoo
 Deze shampoo moet je aanmaken met water. 
 Wellicht niet zo handig voor gebruik op de camping,  
 maar wel voor thuis of bij de stalling.

Obelink reiniger & wax

Obelink gebruiksklare shampoo

Obelink concentraat shampoo

12
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BRAMS
TOILET TIPS

Niet met een wc-rol over de camping, maar gewoon 
in je eigen caravan of camper naar de wc kunnen. 

Ideaal! Toch komen er bij het gebruik van je 
camper- of caravantoilet wel wat onderhoudsklusjes 
om de hoek kijken. Het gaat niet zoals thuis het riool 

in, maar alles wordt opgevangen in een afvaltank. 
Je kunt je voorstellen dat het dus belangrijk is om 

deze goed schoon te houden. 

Wij geven je een paar tips!

Wij raden je aan om de toilettank van je caravan- of 
campertoilet 2 tot 3 keer per jaar grondig te reinigen. 
Aangezien de tank niet helemaal open kan, is het 
soms lastig te zien hoe schoon of vies je tank is. 
Hier zijn een paar trucjes voor:

• Draai het tuitje waar je de afvaltank mee leegt van  
 de afvaltank. Door dit gat kun je goed kijken hoe  
 vies of schoon je afvaltank is.
• Ook in het midden is een mogelijkheid om de tank  
 open te maken. Dit gat is groter, en je hebt beter   
 zicht op het midden van de afvaltank.

toilettank

14
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De grondige reiniging kun je met verschillende mid-
delen doen. Wij raden de Thetford Tank Cleaner aan. 
Deze verwijdert hardnekkige kalkaanslag aan de bin-
nenkant van je tank. Dit middel giet je in je afvaltank 
samen met water. Vervolgens schud je de boel goed 
heen en weer en je zult zien dat je afvaltank er een 
stuk beter uit ziet! Schrobben is niet nodig. 

Zie hieronder een deels vieze tank, en hoe de tank er 
uit ziet na het schoonmaken:

Thetford Tank Cleaner
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Om de afdichtingen soepel en zacht te 
houden, kan je Thetford Seal Lubricant 
gebruiken. 

Dit middel is speciaal ontwikkeld voor 
mobiele toiletten en is veilig in gebruik. 
Pak deze afdichtingen gelijk mee als je 
toch aan het schoonmaken bent.

Is je afvaltank toe aan vervanging? 
Dan is het belangrijk dat je de juiste 
fresh-up set aanschaft, die past bij jouw caravan of 
campertoilet.
 
In dit blog leggen wij je uit welke bij jouw toilet hoort!

Thetford Seal Lubricant

fresh-up set

dit blog
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SLAAPZAK
ONDERHOUD

TIP 1
Niet oprollen maar proppen
Een slaapzak wordt stan-
daard in een hoes geleverd. 
Uit gewoonte rollen we de 
slaapzak altijd op, maar het 
is beter om de slaapzak in de 
tas te ‘proppen’. 

Door het rollen wordt name-
lijk de vulling erg snel aan-
getast en de rits kan door 
het rollen beschadigen. 

17
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TIP 2 Volg het waslabel
Was een slaapzak alleen 
als het echt nodig is. Als de 
slaapzak een beetje muf 
ruikt, kun je ‘m ook eerst 
even buiten laten luchten. 

Wil je de slaapzak wel 
wassen? Volg dan altijd het 
waslabel. 

Een paar tips voor het wassen van je slaapzak:

 • Gebruik uitsluitend vloeibaar wasmiddel en geen   
 wasverzachter of waspoeder. Dit tast namelijk de   
 vulling gaan.

 • Was de slaapzak nooit warmer dan 30 graden.
 Doe de rits open als je de slaapzak in de was-
 machine stopt.

Extra tip: Wil je je slaapzak eigenlijk niet wassen? 
Gebruik dan met slapen een lakenzak in je slaapzak. 
Dan hoef je alleen de lakenzak te wassen en blijft de 
slaapzak veel langer fris.
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TIP 3

TIP 4

Stop de slaapzak niet in de droger
Het is altijd beter om ervoor te kiezen de slaapzak te 
laten drogen op een rek. Schud tijdens het drogen de 
slaapzak regelmatig op om de vulling weer goed los 
te maken.

Berg de slaapzak op in een donkere ruimte
Heb je de slaapzak gewassen en wil je ‘m opbergen? 
Dan kun je de slaapzak het beste op een donkere 
plek opbergen zonder hoes. Op deze manier kan de 
slaapzak blijven ademen en worden de vulling en het 
isolatievermogen behouden.

19



34

OPBERGBLUNDERS

Toen ik een puber was had 
ik na de vakantie de kapotte 
tent weggegooid. Maar waar 

was mijn MP3-speler nou?

We hadden de vouwwagen 
volledig ingepakt en toen 

kwamen we erachter dat de 
autosleutel nog in de vouw-

wagen lag. Oeps...

MARIELLE:

SILVIA

20



35

Al het gewicht van de 
bagage aan één kant van de 

caravan gepakt. Bij de tweede 
afrit gingen we de weg 

maar snel weer af…

Ik dacht dat mijn zonnebril 
op mijn hoofd zat, maar bij het 

horen van knappend plastic 
tijdens het opvouwen van de 

tent wist ik wel beter!

LINDA

PIET

21



DANIËLS OPVOUWTIPS

Hoe vouw ik mijn voortent op?

Iets afbreken is over het algemeen makkelijker dan iets 
opbouwen, dus een voortent afbreken en inpakken 

vaak anders. Hoe is het mogelijk dat de voortent ooit in 
de tenttas heeft gepast? Wij geven je tips. Goed op-
vouwen voorkomt namelijk beschadigingen en verlengt 
de levensduur!

Voordat je de voortent opvouwt:

 

 • Stop eerst de tentstokken en haringen schoon in  
  de opbergzakken.

 • Zorg ervoor dat het tentdoek altijd droog is. 

 • Heb je geen keuze en moet je de tent nat in-
 pakken? Haal de tent bij thuiskomst zo snel 
 mogelijk uit de tas en laat ‘m goed drogen.

22



Stap 4
Vouw de tent een paar keer naar binnen totdat het 
tentdak smaller is dan de tentzak.

Stap 3
Leg de tentzak erbij. Dit is een handig trucje om de 
juiste breedte voor het oprollen te bepalen.

Stap 2

zodat er een rechthoek ontstaat.

VOORTENT

Stap 1
Spreid het tentdak uit met de buitenkant van het dak 
op de grond. Ga je de voortent opvouwen op een 
ruwe ondergrond? Leg er dan een grondzeil of tent-
tapijt onder tegen beschadigingen.
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Stap 5

Stap 7
Bind de bandjes om de rol zodat het een strak pakketje 

Stap 8 

Stap 6
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Tafel van Dagmar
“We gaan niet op 
vakantie zonder 
‘tante Lisbeth’. 
Deze tafel hebben wij 
25 jaar geleden van 
mijn tante geërfd. 
Hoe oud de tafel 
precies is weten we 
niet, maar we schat-
ten 40/50 jaar oud.”

Servies van Karin
‘Dit servies hebben 

wij uit de caravan van 
mijn ouders gehaald 

toen wij begonnen 
met kamperen. Nog 

steeds gaat het servies 
mee op vakantie. En 
wie weet na ons kan 
één van de kinderen 

het meenemen.’
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Tent van Hilda
“Deze tent hebben mijn ouders meer dan 30 jaar geleden 
gekocht bij Obelink. Sinds vorig jaar is hij omgeruild voor 
een grotere. De oude tent heeft heel wat meegemaakt en 
heeft heel wat afgereisd. Hopelijk hebben de nieuwe 
eigenaren ook nog jaren plezier van de tent.”

Koelbox van Janet
‘Dit oude beestje gaat 
nog steeds met ons 
mee op vakantie. Mijn 
ouders kochten hem 
zo’n 25 jaar geleden 
tweedehands. Zelf kom 
ik uit een groot gezin 
dus mijn moeder ging 
elke dag op de fiets 
boodschappen doen. 
Respect.’
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ROSANNES
OPBERGTIPS
Hoe berg je een slaapmat op?

 • Open en opgeblazen: dus niet opgerold in de hoes,  
 maar zoals je ‘m ook op de camping gebruikt. 
 Op deze manier blijft het schuim aan de binnenkant  
 van erg goede kwaliteit. Tip: schuif de slaapmat    
 bijvoorbeeld langs een kast, zodat de slaapmat niet   
 teveel ruimte in beslag neemt.

 • Met open ventiel: Zo kan vocht dat zich eventueel   
 nog in de mat bevindt goed ontsnappen. Vocht 
 binnenin is de grootste vijand van de slaapmat. 

 • Oprecht staand of vrij liggend: Er mogen geen    
 zware dingen op de mat liggen. 

 • Warm en droog: Een  droge omgeving is zeer 
 belangrijk, dus niet in een vochtige kelder of schuur  
 laten liggen.
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Hoe berg je een luchtbed op?

 Laat alle lucht uit het luchtbed lopen. Voor een     
 luchtbed met ingebouwde pomp kan dat via de     

 stand op de dop/schakelaar. Voor een lucht   
 bed zonder ingebouwde pomp kun je dit doen door   
 de dop van het luchtbed simpelweg open te draaien.

•

•

•

•

Door alleen het ventiel open te draaien of de 
 stand aan te zetten gaat niet alle lucht uit  

 het luchtbed. Rol het luchtbed op en druk op het  
 luchtbed om echt alle lucht eruit te krijgen. 

Als alle lucht eruit is kun je het luchtbed een-
voudig opgerold of opgevouwen bewaren in een  

 verpakking. Dit kan het best in de bijgeleverde op- 
 bergtas/draagtas of in een afgesloten bak.

 Berg het luchtbed op in een vochtvrije ruimte op 
 kamertemperatuur. Zorg ervoor dat tijdens het op
 bergen je luchtbed op  stand staat of dat   
 de dop open staat.
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https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/luchtbedden/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/luchtbedden/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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Een beschermhoes beschermt tegen allerlei 
weersinvloeden en zorgt ervoor dat je camper of 
caravan in goede staat blijft. Maar hoe bepaal je 

welke maat je nodig hebt?

De hoogte en breedte van een camperhoes zijn vaak stan-
daard. De camperhoezen in ons assortiment zijn geschikt 
voor campers met een hoogte tot 270 centimeter en een 
breedte tot 235 centimeter. Is je camper hoger dan 270 
centimeter? Houd er dan rekening mee dat de hoes niet 
de complete zijkant tot de bodem bedekt.

Welke maat camperhoes heb ik nodig?

Hoogte en breedte

@caravan.adventures@caravan.adventures

beschermhoes
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https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/beschermhoezen/caravanhoezen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/beschermhoezen/caravanhoezen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.youtube.com/watch?v=mZpGhTTJ5L0&feature=emb_logo
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De lengte
De maat die het meest van belang is, is de lengte-
maat van de camper. De lengte meet je vanuit het 
meest uitstekende deel aan de voorkant van de 
camper tot aan het meest uitstekende deel aan de 
achterkant van de camper. Als je dus bijvoorbeeld 
een fietsendrager op de camper hebt gemonteerd, 
meet je deze ook mee. Dit is immers het meest uit-
stekende deel aan de achterkant.

De ProPlus camperhoes is verkrijgbaar in de maten 
570, 600, 650, 700 en 750. Meet je een lengte van 582 
centimeter? Dan kies je voor maat 600. Meet je 731 
centimeter, dan kies je voor maat 750.

ProPlus camperhoes
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https://www.obelink.nl/proplus-camperhoes-testNL-05-04-2019.html
https://www.obelink.nl/proplus-camperhoes-testNL-05-04-2019.html
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Welke maat caravanhoes heb ik nodig?

Breedte
De breedtematen die we bij Obelink onderscheiden 
zijn 235 en 250 cm. Deze maten zijn maximaal, dus 
als je bijvoorbeeld 225 cm meet, dan kies je voor de 
maat 235 cm.

Lengte
Hierbij geldt hetzelfde als bij een camper: meet vanaf 
het meest uitstekende deel aan de voorkant van de 
caravan tot het meest uitstekende deel aan de ach-
terkant. Meet dus bijvoorbeeld ook een gemonteerde 
fietsendrager mee. Een maattabel voor de lengte van 
je caravanhoes ziet er bijvoorbeeld zo uit:

 366 - 427
 427 - 518
 518 - 579
 579 - 640
 640 - 701

Meet je de lengte 480 cm? Dan ga je voor de maat 
427 - 518. Valt de lengte tussen de aangegeven 
maten, dan is die maat geschikt voor jouw caravan.
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HOE VIND IK DE JUISTE

CARAVANSTALLING?

Ieder jaar is het weer een emotioneel moment:
de caravan of camper gaat na een zomer vol 

herinneringen weer terug naar de stalling.

Eén ding is zeker: het plezier van het nieuwe 
kampeerseizoen begint met een goede stalling. Maar 
hoe vind je de juiste stalling? Onderstaand een over-
zicht met keuzes waar je rekening mee kunt houden.

Check de verzekering
Bekijk de polisvoorwaarden van je caravan- of 
camperverzekering om te zien aan welke eisen 
jouw stalling moet voldoen.

1
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Bepaal het type stalling

a Buitenstalling (beveiligde parkeerplaatsen) is  
 is vaak goedkoper, maar beschermt minder   
 tegen weersinvloeden.

b Binnenstalling (overdekte caravanstalling) is   
 altijd beter voor het behoud van je kampeer-  
 middel. Het is misschien duurder maar be-  
 schermt je voertuig tegen weersinvloeden.

Bepaal de locatie
In de meeste gevallen is het prettig om een 
stalling dichtbij huis te vinden.

Bekijk de flexibiliteit
Er zijn stallingen die minder flexibel zijn in hun 
voorwaarden. Wil jij je caravan vaker per jaar ge-
bruiken en ophalen wanneer jij wilt? Zorg er dan 
voor dat je een stalling kiest die dit toelaat.

Bepaal het budget
Prijzen kunnen enorm variëren afhankelijk van 
de locatie, voorwaarden, voorzieningen en het 
type voertuig. Houd rekening met een bedrag 
tussen €150 en €400 per jaar voor het binnen 
stallen van je voertuig. Op de meeste websites 
communiceren stallinghouders duidelijke 
prijzen.

2

3

4

5
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CARAVAN OF CAMPER

STALLEN

Om je caravan of camper zo goed mogelijk te bescher-
men, zijn er een aantal belangrijke zaken waaraan je 
moet denken voor het stallen. Wij hebben een kleine 
checklist voor je gemaakt, zodat je niets vergeet!

Camper Caravan

Zorg dat het voertuig is verzekerd

Zet het voertuig schoon in de stalling

Tap de boiler, leidingen en watertanks af

Maak de toiletreservoirs leeg en schoon

Verwijder de gasfles(sen)

Zet de ramen op ventilatiestand

Laat de toiletdeur open

Vet deurrubbers in

Verwijder de accu(‘s) en leg ze aan een 
druppellader

Zet de matrassen en kussens rechtop

Laat een kleine onderhoudsbeurt doen voor 
het stallen (autodealer)

Zorg dat de brandstoftank vol is

Verhoog de bandenspanning (met 0,4 bar)

Zet de ruitenwissers los van het glas

Draai de uitdraaipootjes uit

boiler

ramen

accu
druppellader

matrassen

leidingen watertanks

38

https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/geisers-boilers/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/geisers-boilers/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/ramen/ramen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/ramen/ramen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/elektriciteit/accu-s/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/elektriciteit/accu-s/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/elektriciteit/acculaders/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/elektriciteit/acculaders/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/slaapvoorziening/oplegmatrassen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/slaapvoorziening/oplegmatrassen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/slangen-koppelingen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/slangen-koppelingen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/watertanks/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/keuken-sanitair/watertanks/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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Camper Caravan

Zet het voertuig niet op de rem

Zet het voertuig goed op slot 
(dissel- & wielklem)

Leg geen plastic over het voertuig

Zorg voor een goede beschermhoes

Verzet het voertuig af en toe als de stalling 
het toelaat

COFFEE
like HOME

www.mestic.nl

Compact design & laag in wattage
Koffie zetten was nog nooit zo simpel
_

Espresso machine ME-80

2,3 KGWATT

1000
1 Cup 220-240 VCups

• Capsule koffiezet apparaat

• Geschikt voor 1 kopje

• Automatisch capsule uitwerpsysteem 

• Instelbaar koffievolume

• Afneembaar waterreservoir

(dissel- & wielklem)

beschermhoes
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https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/chassis/disselsloten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/chassis/disselsloten/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/beschermhoezen/caravanhoezen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/caravan-camper-accessoires/beschermhoezen/caravanhoezen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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CARAVAN OF CAMPER

APK LATEN KEUREN

Als jouw kampeerauto APK-plichtig is dan mag je 
niet zonder geldige APK rijden. Doe je dat wel? 

Dan ontvang je een boete van de politie of van de RDW 
(Rijksdienst voor het Wegverkeer). Mocht je een 

ongeluk krijgen met een niet goedgekeurd voertuig dan 
bestaat de kans dat de verzekeringsmaatschappij geen 

geld uitkeert. Je doet er dus verstandig aan om een 
APK-keuring uit te laten voeren.

Nog niet eerder gekeurd
Als je camper, caravan of andere kampeerauto nog niet 
eerder is gekeurd kun je op de RDW een APK-keurings-
schema vinden van wanneer de eerste APK-keuring 
moet worden uitgevoerd en hoe vaak je het voertuig 
moet laten keuren.

Al eerder gekeurd
Is je voertuig al eerder gekeurd? Dan kun je heel 
eenvoudig de vervaldatum van de APK-keuring op-
zoeken met behulp van de RDW kentekencheck of op 
jouw APK-keuringsrapport. Vóór deze datum moet het 
voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

APK-keurings-

RDW kentekencheck

schema
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https://www.rdw.nl/particulier/paginas/apk-keuringsschema
https://www.rdw.nl/particulier/paginas/apk-keuringsschema
https://ovi.rdw.nl/default.aspx
https://ovi.rdw.nl/default.aspx
https://www.rdw.nl/particulier/paginas/apk-keuringsschema
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