
Checklist  
tweedehands camper 
Je hebt besloten een tweedehands camper te kopen of bent  
al als een blok gevallen voor een camper. Maar hoe weet  
je of de camper die je op het oog hebt in goede staat is?  
NKC heeft speciaal voor jou een checklist samengesteld,  
zodat jij met de camper van je dromen naar huis gaat!

Er zijn een aantal algemene uitgangspunten als  
je een tweedehands camper gaat aanschaffen:

Maak een proefrit
Zorg ervoor dat je een testrit met de 
camper maakt; een prachtige camper kan 
zomaar verschrikkelijk rijden. In het ka-
der van het consumentenrecht ben je bij 
de aankoop van een tweedehands artikel 
verplicht om zelf onderzoek te doen, dus 
een proefrit maken is verplicht. Laat de 
verkoper je een uitgebreide uitleg geven 
over de verschillende onderdelen in  
de camper en de bediening hiervan.  
Functioneert alles naar behoren? 

Laat een aankoopkeuring doen 
Laat een aankoopkeuring uitvoeren; de 
camper wordt bij zo’n keuring uitvoerig 
bekeken en onderzocht. Je ontvangt een 
uitgebreid rapport met hierin een over-
zicht van de sterke en zwakke punten van 
de camper. Aan de hand van dit verslag 
kun je met de verkoper onderhandelen  
over de aankoopprijs. Een aankoopkeuring 
kun je bijvoorbeeld laten doen bij Dekra 
Nederland, Mijn Autocoach of CED.

Denk na over camperstalling
Denk na over de plek waar je de camper 
kunt stallen. Hier zijn verschillende  
mogelijkheden voor. Vanaf het moment 
dat je de camper bezit, zul je hem ook 
ergens moeten stallen. Daarom is het  
van belang om voordat je de camper  
aanschaft, te onderzoeken waar je hem 
neer kunt zetten als je er niet mee op  
pad bent. 

te koop



Technische checklist
Houd deze checklist bij de hand als je een tweedehands camper gaat kopen.
De checklist bestaat uit vier onderdelen: basis auto, exterieur camper,  
elektra en systemen en interieur camper.

   Check of alle voertuigpapieren aanwezig zijn:  
kentekenbewijs, apk-keuringsbewijs, eventueel  
Farhzeugbrief en Bovag-garantiebewijs. 

   Controleer de kilometerstand aan de hand van  
het onderhoudsboekje.

     Controleer op de website van de RDW (ovi.rdw.nl),  
de status van de camper en de meterstanden.  

    Laat een aankoopkeuring doen, bijvoorbeeld bij:  
Dekra Nederland, Mijn Autocoach of CED.

   Is er een testrapport beschikbaar met gegevens  
van een vochtmeting?

   Dampgassysteem: is dit getest en is er een  
installatie- en/of keuringsrapport aanwezig?

1. Basis auto

 Administratie

    Breng de camper naar een weegbrug. Controleer  
of de maximale voor- en achterbelasting niet wordt 
overschreden. 

   Controleer of er voldoende laadvermogen is. 

   Vergelijk het weegresultaat met de specificaties op 
het kentekenbewijs en/of het typeplaatje. 

Meer over de gewichten van de camper lees je op 
www.nkc.nl/weetwatjeweegt.

Gewicht

   Controleer de startaccu. Let op de leeftijd. Laat een 
belastingtest doen. Een startaccu gaat gemiddeld  
vijf jaar mee.

   Informeer naar de staat van de distributieriem.  
Is deze onlangs vervangen? Laat bij twijfel de  
distributieriem vervangen.

   Meet het oliepeil en controleer of er sprake is  
van olielekkage. Kijk onder de cabinematten  
en let op vocht.

Onderdelen

Garantie

APK

KentekenbewijsNL

ONDERHOUD



kentekenbewijs

  Deuren, luiken en sloten moeten gangbaar zijn. 

  Sluiten deuren en luiken goed af?

   Opstap onder de toegangsdeur: is deze gangbaar  
en in goede staat?  

  Sluiten de ramen goed af en zijn ze gangbaar?

   Portierramen gaan goed open en dicht.  
Zijn de portierrubbers niet gescheurd?

   Sluiten de raamkozijnen goed aan op de wanden  
en lekken deze niet? Controleer of de raamrubbers 
niet zijn gescheurd of uitgedroogd.

Deuren en ramen

Draai de luifel 
altijd even uit. 

   Controleer de carrosserie op deuken, bobbels,  
krassen en roestvorming. 

  Controleer de polyester opbouw op scheurtjes.  

   Bij een aluminiumafwerking: check of er sprake is  
van aluminiumrot (kleine gaatjes).

   Controleer of de kunststofdelen schadevrij zijn  
en geen scheuren hebben. 

   Afdichtingprofielen: zitten deze vast en zijn ze dicht? 

   Zijn er steunpoten aanwezig, zijn deze gangbaar  
en goed te bedienen?

   Kijk of de kunststof onderdelen, zoals de bumpers,  
schadevrij zijn.   

   Motorkap en sloten moeten gangbaar  
en afsluitbaar zijn.

 

   Centrale portiervergrendeling functioneert.  
Check of alle sloten ook werken met de sleutel.

   Brandstoftankklep en -deksel moeten gangbaar  
en afsluitbaar zijn. 

   Is de aansluiting van een opbouw aan de achterzijde 
van de cabine lekvrij en is de afdichtingskit niet  
gescheurd? 

   Zit de luifel vast en is deze in goede staat?  
Draai de luifel uit om te checken of deze niet is  
gescheurd en of er geen stangen zijn verbogen.

Algemeen exterieur

Goed  
sluitende  

ramen? 

2. Exterieur camper

Opstap in  
goede staat? 



   Dakreling: zijn de bevestigingen aan het dak niet ge-
scheurd en zitten deze goed vast? Is er geen lekkage?

   Dakluiken: zijn deze rondom goed gekit?  
Sluiten de luiken goed af?

 

   Zonnepanelen: zitten deze goed vast en zijn ze aan 
alle kanten goed afgekit?

   Bij een alkoof: is de aansluiting op het dak van de 
basisauto lekvrij? Is de afdichtingskit niet gescheurd?

   Zit de fiets- / scooterdrager goed vast en is deze 
gangbaar?

   Zijn alle bevestigingsdelen aanwezig om fietsen/ 
motor vast te zetten?  

   Zijn er waarschuwingsplaten (rood-wit gestreept) voor 
de fietsendrager aanwezig? Let op: in Italië is een bord 
met vijf strepen verplicht, in Spanje een bord met drie 
strepen. 

   Ladder aan de achterwand van de camper:  
zijn de bevestigingen aan de wand niet gescheurd  
en zitten deze goed vast? Is er geen lekkage  
bij de bevestigingspunten?

Achterzijde Op het dak

  Banden

   Meet de dikte van de banden, inclusief reservewiel: 
profieldiepte > 1,6 mm, winterbanden > 4 mm. Check 
of de banden niet ouder zijn dan zes jaar. Controleer 
op uitstulpingen aan de buitenzijde en op voldoende 
draagvermogen. Controleer dit via de referentielijst  
van de bandentabel.

Alle bevestigings-
onderdelen
aanwezig?

Dakluiken  
en zonnepanelen

goed gekit?

Waarschuwings-
plaat aanwezig?



Deze punten kan je het beste checken met een 
persoon achter het stuur en een persoon buiten de 
camper.
 

   Check of de ruitenwissers in goede staat zijn  
en functioneren. 

 

   Controleer of er een ruitensproeier aanwezig is  
en de sproeier functioneert.

   Check of alle verlichting in orde is: groot- en dimlicht, 
richtingaanwijzers, achterlichten, remlichten,  
nummerbord- en contourverlichting.

  Let op gaatjes in de koplampen in verband met vocht. 
 

   Antenne van de radio is in orde en niet afgebroken. 
Autoradio functioneert.

   Indien er een achteruitrijcamera in de camper zit:  
zit deze goed vast en functioneert hij?

   Indicaties voor achteruitrijsensoren functioneren?

Verlichting en systemen Heb je een pick-up op het oog?

Controleer dan ook de volgende punten:

   Test de afzetinrichting. Weeg de combinatie.  
Let op de minimale voorasbelasting van circa 35%   
van de totale massa. 

   Stroomkabelverbinding tussen auto en opzetunit  
functioneert?  

   Is de opzetunit optimaal vergrendeld op de laadbak  
of op het chassis?

 



   Watervulaansluiting: zit deze vast en is deze  
afsluitbaar?

   Schoonwatersysteem: controleer of er geen schade 
en lekkages aan slangen en aansluitingen zijn, of de 
waterpomp functioneert en of er een reinigings opening 
aanwezig is. Vul de watertank en controleer het 
systeem.

 

   Vuilwatersysteem: is de afvoer eenvoudig te  
bedienen en functioneert deze naar behoren?  
Is er een reinigingsopening aanwezig?

Water

Boiler

Gas

Elektra

   Boiler: functioneert deze op zowel gas als 230 V  
en komt deze goed op temperatuur?  
Is er geen sprake van lekkage?

   Boiler: is er een vorstbeveiliging aanwezig  
en functioneert deze? Is het ontlastventiel dicht?

     Gasbun: is er een ventilatieopening aanwezig?  
(minimaal 100 cm).  Zijn de leidingen gebeugeld?

   Dampgasinstallatie: installatie- en/of keuringsrapport 
aanwezig? 

   Let op leeftijd flexibele slang en slijtageplekken aan 
deze slang.

  230 V circuit functioneert? Aansluiten en controleren.

  12 V circuit functioneert? Aansluiten en controleren.

   Aardlekschakelaar: heeft deze geen schade  
en functioneert deze goed?

   Is de aansluiting CEE-stekker in orde? Sluit deze aan 
om dit te controleren.

3. Water, gas, elektra, verwarming en airco

   Controlepaneel: geen schade en werken de indicaties?

   Verwarming: is het ringsysteem in orde, zijn er  
geen lekkages en werkt de ventilator? Openingen 
functioneren?

   Airco: is de bevestiging op het dak in orde  
en is deze netjes afgekit?

   Airco: geen schade? Goede werking?  
Uitstroomopeningen functioneel en te richten?

   Satellietsysteem: is er geen schade en  
functioneert de schotelantenne? Is er een goede 
ontvangst en functioneert de receiver? Aansluiten en 
controleren.

   Alarmsystemen: aanwezig en functionerend?  
Is er een inbouwcertificaat aanwezig?

   Mechanisch anti-inbraaksysteem: is deze aanwezig  
en functioneert het?

Verwarming, airco en overige systemen



gasteken

   Test meubelscharnieren en afsluitingen.  
Controleer metalen scharnieren op roest. 

   Bekleding stoelen en banken schoon en niet  
versleten?

   Controleer de hoofdsteunen: zitten deze goed vast?

   Check de veiligheidsriemen. Zijn deze in orde en  
komen de plaatsen overeen met het aantal erkende 
zitplaatsen tijdens het rijden?

 

   Dinettetafel functioneert? Is de bevestiging op de 
vloer in orde?

   Dinettebanken, ruimte onder de bank: let op lekkage  
bij slangaansluitingen.

   Televisie: geen schade en functioneert zoals het 
hoort? Aansluiten en controleren.

 

Meubilair

4. Interieur camper

 Interieur algemeen

   Interieur: ruikt het muffig of vochtig? Is er gerookt?

   Let op schimmelplekken op wanden (ook achter de 
gordijnen), in kasten en in de doucheruimte.

   Let op gerepareerde delen en overgeplakte wanddelen.

   Ventilatie: is er in de camper voldoende mogelijkheid 
om te ventileren (luiken en ramen)?

   Check of de ramen gangbaar zijn: goede afsluiting  
en afdichting? 

  Rollo’s bij de ramen: functioneren deze naar behoren?

   Zijn de armaturen heel en functioneren deze?
 

  Zijn de kastjes gangbaar en sluiten ze allemaal goed af?

  Laden functioneren en rails niet stuk?
 

  Goede waterafvoer en geen lekkage?

   Kookplaat niet beschadigd? Branders functioneren  
en blauwe vlampunten zijn zichtbaar?

 

  Vlambeveiliger functioneert? Sluit gastoevoer af.

   Koelkast: is er geen schade, sluit de deur goed af,  
werkt de vergrendeling goed en functioneert deze  
op gas, 12 V en 230 V?

Keukenblok

Hoofdsteunen  
zitten goed vast?

Sluiten alle  
kastjes goed af?



   Bedverbreding functioneert? Zijn er eventueel  
bijbehorende delen aanwezig?

   Bij een vast bed: is de lattenbodem niet stuk,  
is het matras schoon en niet versleten?

   Let op schimmelplekken op de bodemopbouw  
onder een vast bed.

   Controleer of het hefbed goed te bedienen en te  
zekeren is. Is de bodem heel en het matras schoon  
en niet versleten?

   Cassettetoilet: is er geen schade en functioneert  
deze goed? Is de aanwezige ontluchting in orde,  
is de cassette leeg en de tank gevuld?

   Douchecabine: check of de kranen en de afvoer  
functioneren. Zitten er geen scheuren in de kunststof-
delen? Is de bak niet lek? Laat eventueel een vocht-
meting van de vloerdelen rondom de cabine uitvoeren.

Bedden Wc en douche

Lattenbodem 
in orde?

Werken alle 
kranen?


