TIPS VOOR WINTERKAMPEREN MET DE CAMPER
Technische controle voordat u vertrekt, bij voorkeur door uw dealer:












Controleer de start- en boordaccu, maak de polen schoon
Controleer het vloeistofpeil van natte accu's, vul bij met gedestilleerd water
Controleer de gloeibougies
Controleer antivries, olie en remvloeistof op de motor en de voorruit
Controleer het verlichtingssysteem
Controleer de verwarming
Controleer deur- en raamrubbers op haarscheurtjes en onderhoud ze met rubberspray (talkpoeder
helpt tegen vastkleven)
Carrosseriecontrole: behandel wielkasten en frames met bodemwax (en spoel de bodem goed af na
het rijden op winterwegen)
Zorg dat de camper na het wassen goed opdroogt, dit voorkomt vastvriezen van ramen
Indien aanwezig, smeer de (val)steunen met het juiste vet
Controleer de wisserrubbers op gebreken en vervang ze eventueel

DEZE ZAKEN MOGEN NIET ONTBREKEN OF ZIJN HANDIG
















Winterbanden en sneeuwkettingen (sneeuwkettingen thuis oefenen om te leggen)
Startkabel
Koudebestendige werkhandschoenen
Een handborstel met ijskrabber voor de voorruit (niet de camperramen!!)(ontijzing spray beschadigd
de lak van de camper!!)
Ruitenwisserhoezen of blokjes om de ruitenwissers op afstand van de ramen te houden
Sneeuwschep / Bezem / Ladder
Buitenafdekkleed voor de cabine of voorruit
Isolatiekleed voor over het dashboard en de voetenruimte
Een gewone extra deken
Verwarmde vloermatjes kunnen handig zijn voor meer comfort
Verwarmingselementen voor het ontdooien van leidingen en afvoeren (bij wintervaste campers niet
nodig)
Zaklamp
Planken (houten planken voor de valsteunen)
Zand om de tractie op sneeuw / ijs te vergroten

Verdere tips


















Ken je route, passen en wegen kunnen afgesloten zijn. Dat vermeld de TomTom niet.
Ventileer dagelijks
Schakel de kachel niet uit
Zorg voor voldoende gasvoorraad
Rubbermatje om op te zitten bij het aanbrengen van de sneeuwkettingen
Extra winterruitensproeier vloeistof
Een klein extra elektrisch blaaskacheltje
Een föhn om eventueel bevroren zaken te ontdooien
Gasnippels voor vreemde gasflessen
Eventueel een buitengasaansluiting voor aansluiting op het gasnet van de camping
Zorg dat je op propaan stookt, butaan kan bevriezen
Houd ventilatie openingen op het dak sneeuwvrij
Zet een dakluik op een kier voor continu ventilatie
Dek de koelkastroosters af met winter afdekplaten
Maak iedere dag de elektriciteitskabel vrij. Voorkom dat hij aan de grond vastvriest.
Heb je een kachel met een schoorsteen op het dak, zorg er dan voor dat je een verlengde schoorsteen
hebt.
Zet de camper of caravan liever niet op de handrem, die kan vastvriezen.

ZO STUURT U UW HYMER MET EEN GERUST HART IN WINTERSLAAP
BASIS:
 Voltanken
 Boordaccu opladen en loskoppelen, vorstbestendig en droog opslaan, elke 4 - 6 weken opladen.
 Gas uit de leidingen laten ontsnappen, slangen verwijderen, gasflessen verwijderen
Sluit de gaskranen.
 Leeg alle watertanks en boilers en reinig ze met de juiste speciale vloeistof
 Controleer de ruitensproeierinstallatie en vul deze opnieuw
 Douchekoppen en pompen laten weglopen, kranen open laten staan

DE BUITENKANT:






Reinig het voertuig / caravan inclusief wielkasten en bodemplaat
Herstel lakschade, verzegel met beschermende was
Behandel sloten, scharnieren en afdichtingen met olie of siliconenspray
Bandenspanning met een halve bar verhogen
Voertuig opkrikken indien mogelijk in stalling

DE BINNENKANT:











Koelkast leegmaken, ontdooien, schoonmaken en op kier zetten
Ruim ander voedsel op en haal het uit de camper
Ventileer de camper, maar voorkom het insluipen van ongedierte
Maak de badkamer, keuken en fornuis schoon
Verwijder elektronische apparaten zoals televisies
Meubels heel voorzichtig schoonmaken, kasten open laten staan
Schud de bekleding op, zet de bankdeksels open
Zet de matrassen omhoog
Verwijder vochthoudend textiel en tapijten
Plaats geen vochtvreter in de camper, deze trekt vocht van buiten aan

