
Voltanken (voor voertuigen die nog geen plastic tank hebben); let op: bij de tankstations wordt vanaf half oktober 
winterdiesel gebruikt.
Laad de boordaccu en de woonruimteaccu op en ontkoppel ze, laad zo nodig elke 4-6 weken bij.
(Let op: Bij voertuigen met centrale vergrendeling kunnen sommige deuren alleen via de centrale vergrendeling worden 
vergrendeld. Dit is niet meer mogelijk als de batterijen zijn losgekoppeld. Bovendien vallen de afstandsfuncties van de 
HYMER Connect App uit als de batterijen worden losgekoppeld). 
Gaskranen sluiten
Gas uit de leidingen laten ontsnappen, maak de slangen los van de gasflessen en plaats veiligheidsdoppen op de 
flessen. 
Alle watertanks en boiler leegmaken en evt. met speciale vloeistof reinigen.
Douchekop, pompen en sifons laten leeglopen, waterkranen openzetten, als het watersysteem leeg is, spoel het toilet 
opnieuw door, dat de magneetklep van het toilet ook leeg is.
Ruitenwisserinstallatie controleren en bijvullen
Parkeer het voertuig op een droge en stevige ondergrond.
Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond, zet het voertuig in de versnelling en zet de handrem los.

Voertuig, inclusief wielkasten en ondervloer, 
reinigen
Schade aan lak herstellen en met 
beschermwas behandelen
Sloten, scharnieren en pakkingen met olie- of 
siliconenspray behandelen
Bandenspanning met een halve bar verhogen
Voertuig opkrikken
Maatregelen tegen diefstal treffen
Ruitenwissers omhoog zetten, zodat deze niet 
tegen de ruit liggen

BINNENKANT:
Koelkast leegmaken, ontdooien, schoonmaken, deur openzetten 
Overige voedingsmiddelen uit het voertuig halen
Alle ventilatieopeningen, bijv. bij koelkast en verwarming, 
afdekken 
Badkamer, keuken en fornuis schoonmaken 
Elektronische toestellen eruit halen of demonteren
Meubelen voorzichtig schoonmaken, kasten openlaten 
Kussens opschudden, omhoogzetten
Bedkast openen, matras omhoogzetten
Verwarmingen/verwarmingskasten schoonmaken 
Vochtbindend textiel en tapijten verwijderen 
Luchtontvochtiger met drooggranulaat plaatsen

BUITENKANT:

CHECKLIST BIJ DE VOORBEREIDING 
VOOR DE WINTER
BASICS:


	Voltanken voor voertuigen die nog geen plastic tank hebben let op bij de tankstations wordt vanaf half oktober: Off
	Laad de boordaccu en de woonruimteaccu op en ontkoppel ze laad zo nodig elke 46 weken bij: Off
	Gaskranen sluiten: Off
	Gas uit de leidingen laten ontsnappen maak de slangen los van de gasflessen en plaats veiligheidsdoppen op de: Off
	Alle watertanks en boiler leegmaken en evt met speciale vloeistof reinigen: Off
	Douchekop pompen en sifons laten leeglopen waterkranen openzetten als het watersysteem leeg is spoel het toilet: Off
	Ruitenwisserinstallatie controleren en bijvullen: Off
	Parkeer het voertuig op een droge en stevige ondergrond: Off
	Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond zet het voertuig in de versnelling en zet de handrem los: Off
	Voertuig inclusief wielkasten en ondervloer: Off
	Schade aan lak herstellen en met: Off
	Sloten scharnieren en pakkingen met olie of: Off
	Bandenspanning met een halve bar verhogen: Off
	Voertuig opkrikken: Off
	Maatregelen tegen diefstal treffen: Off
	Ruitenwissers omhoog zetten zodat deze niet: Off
	Koelkast leegmaken ontdooien schoonmaken deur openzetten: Off
	Overige voedingsmiddelen uit het voertuig halen: Off
	Alle ventilatieopeningen bijv bij koelkast en verwarming: Off
	Badkamer keuken en fornuis schoonmaken: Off
	Elektronische toestellen eruit halen of demonteren: Off
	Meubelen voorzichtig schoonmaken kasten openlaten: Off
	Kussens opschudden omhoogzetten: Off
	Bedkast openen matras omhoogzetten: Off
	Verwarmingenverwarmingskasten schoonmaken: Off
	Vochtbindend textiel en tapijten verwijderen: Off
	Luchtontvochtiger met drooggranulaat plaatsen: Off


