CHECKLIST: REINIG UW CAMPER TOT IN
DE PERFECTIE IN 28 STAPPEN
VOORBEREIDING
Zoek een geschikte plaats voor het schoonmaken (bij voorkeur een speciale wasplaats voor campers)
Zorg ervoor dat u over het nodige materiaal beschikt.

BUITENRUIMTE
Maak het dak zorgvuldig schoon en verwijder hardnekkig vuil
Reinig de buitenkant en maak vlekken en vuil los
Onderhoud de buitenkant van uw camper indien nodig met was
Reinig de luifel met een speciaal reinigingsmiddel en rol het uit om te laten drogen
Maak ook het luifeldoek schoon en spreid het uit in de frisse lucht om te drogen (als
alternatief kan de tent ook worden schoongemaakt)
Maak de voorruit schoon
Indien nodig, verwijder vuil van de resterende ruiten met acryl glasreiniger
Controleer alle afdichtingen en onderhoud ze met een speciale pen
Controleer alle scharnieren en smeer of repareer ze indien nodig
Maak de wielkasten grondig schoon en controleer op roest
Maak de velgen schoon
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INTERIEUR
Open de ramen en ventileer goed.
Stofzuig alle bekleding
Reinig de bekleding en kussens, behandel vlekken indien nodig en laat ze buiten uw camper luchten
Stofzuig en reinig de tapijten, afhankelijk van hoe vuil ze zijn, en ventileer ze ook buiten
Maak alle opbergvakken leeg, veeg ze af met een vochtige doek, sorteer de opgeborgen voorwerpen en zet ze goed terug
Alle oppervlakken grondig stofvrij maken
Reinig de binnenkant van de kasten, alsmede de fronten en andere gladde oppervlakken met een vochtige doek
Afhankelijk van hoe vuil het is, reinig het aanrecht en het fornuis
Maak de binnenkant van de koelkast schoon
Behandel lederen oppervlakken met een onderhoudsproduct
Maak de gordijnen los en meem ze mee naar huis om schoon te maken
Verwijder stenen van de treden en de looprail op de deur en maak ze schoon

EXTRA TAKEN
Maak de watertank schoon
Sorteer papieren en kaarten in het handschoenenkastje
Controleer of de nooduitrusting (bv. veiligheidsvesten, gevarendriehoek,
EHBO-kit, enz.) beschikbaar en duurzaam is.
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