
CHECKLIST VOOR KAMPEREN IN DE WINTER 
TECHNISCHE CHECKS: OGEN OPEN EN MOUWEN OPSTROPEN

Winterbanden en sneeuwkettingen (tip: oefen thuis om de sneeuwkettingen om te leggen)
Startkabel
Koudebestendige werkhandschoenen
Ijskrabber voor de voorruit (niet voor de ramen van de camper!) 
Ontdooispray (let op: deze kan de lak beschadigen!)
Sneeuwschop, borstel en ladder om sneeuw van het dak te verwijderen
Isolatie voor cabine, voorruit en slaapdak
Extra deken, warmteonderdeken
Verwarmingsmatten
Zaklamp
Geschikte reservelampen voor alle lichten
Onderleggers (houten plankjes voor steunpoten en banden)
Rubberen mat om op te knielen of zitten bij het aanbrengen van de sneeuwkettingen
Extra ruitensproeiervloeistof voor de winter
Adapterset voor de aansluiting van gasflessen op andere aansluitingen of het externe gasnet van de camping
Winterafdekking voor ventilatorrooster van de koelkast

LISTA DI VIAGGIO PER CAMPING INVERNALE: NON POSSONO MANCARE

Geldigheid van de autokeuring, emissie van uitlaatgassen en gasaansluiting controleren

Start- en boordaccu controleren, polen reinigen

Vloeistofpeil bij natte accu’s controleren, bijvullen met gedistilleerd water

Bougies controleren; bij een luide dieselmotor en goed zichtbare uitlaatgassen bougies vervangen

Verlichting controleren (liefst in de werkplaats)

Verwarming, boiler en ventilator bij proefdraaien testen

Rubber aan deuren en ramen controleren en met rubberspray behandelen

Carrosserie controleren: wielscherm en chassis met ondervloerwas behandelen

Voertuig grondig wassen, drogen en beschermlaag aanbrengen

Steunpoten met smeermiddelspray voor lieren smeren

Rubber van de ruitenwissers controleren en evt. vervangen



Bepaal uw route op voorhand en win informatie 
in over eventuele afgesloten wegen en 
belemmeringen.
Ga na welke banden voorgeschreven zijn op weg 
naar en in het land van uw bestemming (vaak 
zijn ook sneeuwkettingen verplicht!).
Reserveer tijdig een plaats op een camping.
Zorg voor voldoende gas en gebruik indien 
mogelijk de externe gastoevoer van de camping.
Zorg dat in de gasflessen een hoger gehalte 
propaan zit (butaan bevriest sneller).

MEER TIPS

Reisvoorbereidingen

Schakel de verwarming niet uit.
Denk aan de vorstbescherming en zorg dat de omgeving ervan warm genoeg is, zodat deze niet ongewenst 
inschakelt.
Zorg ervoor dat alle leidingen en tanks ijsvrij blijven.
Ventileer dagelijks om opgehoopt vocht en schimmel te voorkomen.
Houd de dakluiken sneeuwvrij.
Dek het ventilatierooster van de koelkast af met een daartoe voorziene winterafdekking.
Verwijder of beweeg dagelijks de elektriciteitskabel om te voorkomen dat deze op de grond vastvriest.
Stabiliseer de wielen met wiggen en los de handrem om te voorkomen dat deze bevriest. 

Tijdens uw vakantie

Voor een veilige rit
Houd u aan de geldende snelheidsbeperkingen.
Neem voldoende pauzes op langere ritten.
Houd er rekening mee dat uw remweg langer wordt door natheid, ijs en sneeuw.
Controleer of alle koplampen, richtingaanwijzers en markeringslichten werken en vrij zijn van sneeuw en vuil.
Ontdoe het dak van sneeuw en ijs voordat u wegrijdt. 
Pas uw snelheid aan als het zicht slecht is (vuistregel: zicht minder dan 50 meter = snelheid minder dan 50 km/u). 
Wees vooral voorzichtig bij het rijden op bruggen, in noordelijk gelegen gebieden en in bosgangen, want u kunt 
worden verrast door vorst en ijzel.
Het is beter om zonder dikke winterjas achter het stuur te kruipen. Hierdoor kunt u sneller reageren in kritieke 
situaties en wordt de beschermende functie van de veiligheidsgordel niet beperkt. 
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