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VOORWOORD

Na een welverdiende kampeervakantie met de tent is het weer 
tijd om huiswaarts te keren. Om langer van je kampeerspullen te 
kunnen genieten is het belangrijk om alles weer netjes op te 
bergen. Gelukkig is dat niet heel ingewikkeld en lees je er alles 
over in ons Obelink tent onderhoud E-Magazine. 
 
Als dé kampeerkenner laten wij natuurlijk onze specialisten aan 
het woord. Wessel laat je zien hoe je het beste een tent kunt im-
pregneren, Rosanne legt uit hoe je een slaapmat of luchtbed kunt 
opbergen en Daniël helpt je bij het opvouwen van een tent. 
    
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 en welkom thuis!

Team Obelink
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Samen de caravan schoonmaken?

Een caravanstalling in Nederland of 
in het buitenland?

CAMPING
THUIS

De caravan op de camping of
thuis schoonmaken?
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TENT
SCHOONMAKEN

Een tent schoonmaken lijkt een uitdagende 
klus maar het helpt om de kwaliteit van je tent langer 

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

schoonmaken een peulenschil is. 

Algemene schoonmaak tips

 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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stokken, haringen en grond-

https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/grondzeilen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/grondzeilen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/haringen-grondpennen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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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.
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WESSELS
IMPREGNEER TIPS

Ben jij benieuwd of, wanneer en hoe je jouw tent 
moet impregneren? Je leest hieronder de veel-

gestelde vragen over impregneren en onze 
antwoorden!

Let op: impregneren om de waterdichtheid van het tent-
doek te behouden hoeft alleen bij katoenen tenten. 

Moet je een tent bij aanschaf impregneren?
Bij aankoop van een nieuwe tent hoef je de tent niet 
te impregneren. Dit is namelijk in de fabriek al ge-
daan. Wel kan een katoenen tent bij de eerste regen-
bui lekken via de naden. Dit komt omdat het garen 
van de tent eerst moet ‘zetten’. Na een eerste regen-
bui is een katoenen tent helemaal waterdicht en hoef 
je dus niet te impregneren. 
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Wanneer moet je een tent impregneren? 
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op 
de waterdichtheid van het tentdoek. Hierbij moet je 
denken aan UV-straling, natuurlijk vuil en bijvoor-
beeld huishoudelijke verontreiniging zoals limonade- 
of koffievlekken. Maar over het algemeen houden we 
de regel aan dat je de tent het beste 1 keer per 3 à 4 
jaar kunt impregneren.

Hoeveel impregneermiddel heb je nodig?
De tent impregneren doe je met speciaal impregneer-
middel. Met één liter kun je gemiddeld 10 tot 15 m² 
besproeien. Dit kan per merk een beetje verschillen. 

11
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https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine


Hoe impregneer je een tent?
Voordat je begint met impregneren, is het belangrijk 
dat je tent goed schoon en droog is. Daarna volg je 
de volgende stappen:

Zet je tent op en zorg dat je ‘m goed en 
strak afspant.

Spuit het impregneermiddel op het doek, 
het liefst met een plantenspuit. Sommige 
impregneermiddelen worden standaard 
geleverd in een sproeifles.
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Gebruik een zachte borstel of spons om 
het impregneermiddel in het doek te 
smeren. Het doek moet doordrenkt zijn 
met impregneermiddel zodat alle vezels 
het middel opnemen. 

Laat het middel even inwerken (lees op de in-
structies hoe lang, dit verschilt per middel).

Spoel de tent goed af met water. Hiervoor 
kun je bijvoorbeeld een tuinslang gebruiken.

Laat de tent goed drogen.
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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. 

14
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https://www.obelink.nl/kampeerartikelen/slaapartikelen/slaapzakken/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine


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.
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Glasfiberstokken repareren
Is een glasfiberstok kapot gegaan? Geen nood, 
want een glasfiberstok is eenvoudig te repare-
ren. Een glasfiberstok bestaat uit meerdere seg-
menten en vaak zijn er maar 1 of 2 elementen 
daadwerkelijk kapot. Hiervoor gebruik je een 
set glasfiberstokdelen. 

Bekijk in deze video hoe het vervangen werkt.

Scheurtjes in het doek
Kleine scheurtjes of gaatjes in je tentdoek kun 
je ook prima zelf herstellen. Afhankelijk van het 
materiaal kun je hiervoor een zelfklevend of 
opstrijkbaar tentdoek voor gebruiken. 

Bekijk in deze video hoe je een reparatiedoek 
aanbrengt.

1
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https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/obelink-reparatieset-glasfiberstokken.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/obelink-reparatieset-glasfiberstokken.html?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.youtube.com/watch?v=eV9dfJn-Jl4
https://www.youtube.com/watch?v=eV9dfJn-Jl4
https://www.youtube.com/watch?v=YuWeyQOJGek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YuWeyQOJGek&feature=youtu.be
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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Raamfolie repareren
Zit er een scheurtje in je raamfolie? Dan heb 
je een ander soort reparatiedoek nodig. Bekijk 
hier hoe je raamfolie repareert:

Bekijk in deze video hoe je raamfolie repareert.

Lekkage op naden
Heb je een tent van polyester en lekkage op de 
naden? Gebruik dan naadverdichter. Naad-
verdichter is vloeibaar en hardt uit na het 
aanbrengen. Op deze manier breng je een 
permanente dichtingslaag aan. 

Bekijk in deze video hoe je naadverdichter aan-
brengt voor het beste resultaat.
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https://youtu.be/3da5dglzMdY?t=129
https://youtu.be/3da5dglzMdY?t=129
https://youtu.be/3da5dglzMdY?t=153
https://youtu.be/3da5dglzMdY?t=153
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/onderhoud-reparatie/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
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Lekkage in het doek
Heb je last van lekkage op het doek van een 
katoenen tent? Ook voor dit probleem is een 
oplossing: impregneren! Wel is het zo dat je 
lekkage op het doek beter kunt voorkomen dan 
genezen. 

Lees meer over impregneren op pagina
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Rits loopt stroef
Heb je last van stroef lopende ritsen? Gebruik 
dan droge PTFE spray of siliconenspray. Na de 
behandeling met zo’n spray, zal de rits weer 
soepel lopen. We raden je wel aan dit af en toe 
te doen, als je wilt dat je ritsen lang mee gaan. 
Kijk echter wel uit dat je de spray niet op je 
tentdoek sprayt. Extra tip: op internet kom je 
vaak de tip tegen om kaarsvet te gebruiken. dit 
is echter niet goed voor de rits.
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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
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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 tent op?

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

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

Voordat je de tent 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



TENT

Stap 1
Doe alle ritsen open zodat je bij het oprollen de lucht 
eruit kan. Dit is vooral bij tenten met een vast kuip-
grondzeil van belang.

Stap 2
Vouw het doek naar ongeveer de breedte van de tentzak.

Stap 3
Leg je binnentent en overige accessoires zoals 
stokken en haringzak er bovenop.

25
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Stap 4
Rol het geheel zo strak mogelijk op. Begin met het 
oprollen aan de kant waar geen deuropening zit. 
Als je begint met rollen kan aan het uiteinde bij de 
deur constant lucht ontsnappen. Daardoor kun je de 
tent erg strak oprollen.

Stap 5
Gebruik het touw om het geheel te bundelen.

Stap 6
Stop de tent in de tenttas.

26

tenttas.

https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/opbergen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/opbergen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine


36

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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TENT
OPBERGINSTRUCTIES

Berg je tent op in een afgesloten tenttas
Leg een tent nooit los op zolder of ergens anders. 
Geef muizen of ander ongedierte geen kans om aan 
je tent te knabbelen. 

Berg een katoenen tent altijd in een katoenen 
tenttas op
Is je originele tentzak kapot of zoek, koop dan een 
nieuwe tenttas en leg je katoenen tent niet in een 
plastic tas. Daar kan veel sneller condens en vocht, 
en daardoor schimmel ontstaan. 

Leg je tent in een droge en geventileerde 
ruimte neer
Een kelder of een schuur is meestal te vochtig. 
Ook op zolder kan het te vochtig zijn. Ideaal is bij-
voorbeeld de bijkeuken, de trapkast of natuurlijk 
één van de slaapkamers.

1

2

3
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Een (voor)tent goed opbergen zorgt voor een 
langere levensduur. Wij delen onze tips met je!

tenttas

https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/opbergen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/opbergen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine


Laat je kinderen niet met de tent spelen
Misschien overbodig om te zeggen maar laat je 
kinderen niet met de stokken of het tentdoek spe-
len. Dat kan leuk zijn voor kinderen, maar minder 
voor de levensduur van de tent en de stokken.

Vet stalen stokken in
Hiervoor kun je vaseline gebruiken, dit houdt name-
lijk roestvorming tegen. Zeker als je aan de kust hebt 
gekampeerd, is deze behandeling aan te bevelen. 
Zout versnelt namelijk roestvorming.

4

en minder sterk. Daarom is het handig om elke stok 
met elkaar te verbinden met een touwtje of elastiek. 
Zo raken de stokken niet verstrikt in elkaar en 
kunnen ze niet beschadigen.

5

6
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Glasfiber tentstokken

https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine
https://www.obelink.nl/tenten/tentaccessoires/losse-stangen/?utm_source=website&utm_medium=organic&utm_campaign=magazine&utm_term=onderhoud-magazine


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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luchtbed

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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