Goed beslagen ten ijs met de Checklist tweedehands camper
Een tweedehands camper kopen kan de nodige risico’s met zich
mee brengen. Om die tot een minimum te beperken, treft u
hierbij een checklist aan met aandachtspunten (niet limitatief).
• Onderzoek de aangegeven punten altijd.
• Laat een aankoopkeuring / vochtmeting uitvoeren.
• Controleer (op een weegbrug liefst met vakaniebelading) de
massa van de camper, heeft u voldoende laadgewicht over?
• Let hierbij op de 3500kg grens (inclusief belading) die voor
het rijbewijs B(E) van toepassing is.
• Laat de verkoper uitleg geven over de bediening
van alle componenten.
• Regel de stalling van de camper (u mag in veel gemeenten
uw camper maar 3 dagen op de openbare weg voor uw huis
pakeren, zie de algemene plaatselijke verordening van uw
gemeente).
1. JURIDISCH
U bent in het kader van het consumentenrecht verplicht een serieuze proefrit te maken.
Als koper van gebruikte of 2e hands goederen heeft u de plicht om hetgeen u wilt kopen,
vooraf te onderzoeken, een zogenaamde ‘gedegen onderzoeksplicht’. Voor gebreken die u
vooraf eenvoudig had kunnen ontdekken kunt u zonder meer geen aanspraak maken op
garantie. Met name bij de aanschaf van een gebruikte camper is het daarom van groot
belang de risico’s op teleurstellingen zoveel als mogelijk te beperken. Onderstaande
checklist kan u hierbij helpen.
2. TECHNISCH

A Basis Auto
Voertuigpapieren: kentekenbewijs, APK-keuringsbewijs, eventueel Farhzeugbrief, BOVAGgarantiebewijs. De kilometerstand controleren aan de hand van onderhoudsboekje.
Controleer de RDW online gegevens (https://ovi.rdw.nl/) op de status en tellerstanden.
Rapport van aankoopkeuring Dekra Nederland, TÜV-Nord Nederland BV of ANWB.
Carrosserie op deuken, krassen en roestvorming. Polyester opbouw op scheurtjes.
Kunststofdelen, zoals bumpers, zonder schade.
Deuren, motorkap en sloten gangbaar.
Brandstoftankklep en deksel gangbaar en afsluitbaar.
Ruitenwissers in goede orde en functioneren.
Ruitensproeier aanwezig en functioneert.
Verlichting in orde (groot- en dimlicht, richtingaanwijzers, achterlichten, remlichten,
nummerbord- en contourverlichting) Let op gaatjes in koplampen i.v.m. vocht.
Banden, inclusief reservewiel: profieldiepte >1,6 mm, winterbanden > 4 mm. Banden niet
ouder dan zes jaar. Let op uitstulpingen aan de buitenzijde en op voldoende
draagvermogen. Controleer dit via de referentielijst van de bandentabel.
Antenne van de radio in orde en niet gebroken. Autoradio functioneert.
Centrale portiervergrendeling functioneert. Werken alle sloten ook met de sleutel?
Portierramen gaan goed open en dicht. Portierrubbers niet gescheurd?
Startaccu. Let op de leeftijd. Laat belastingtest doen. Gaat ca. vijf jaar mee.
Informeer naar de staat van de distributieriem. Is deze onlangs vervangen? Bij twijfel de
distributieriem laten vervangen.
Controleer of de voor- en achterbelasting niet worden overschreden. Wegen is nodig.
Controleer of er voldoende laadvermogen is. Vergelijk het weegresultaat met de
specificaties op het kentekenbewijs en/of het typeplaatje.
Oliepeil: meten en let op olielekkage (olie zweten).
Kijk onder cabinematten en let op vocht.
Veiligheidsriemen in orde.
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B Opbouw exterieur
Onderzoeken op deuken, krassen en bobbels. Bij aluminiumafwerking geen aluminiumrot .
Let op kleine gaatjes.
Kunststofdelen schadevrij en zonder scheuren.
Deuren, luiken en sloten gangbaar.
Sluiten deuren en luiken goed af?
Sluiten de ramen goed af en zijn ze gangbaar?
Contourverlichting in orde?
Fiets / scooterdrager zit goed vast en is gangbaar? Let op afkitting bevestigingspunten.
Zijn alle bevestigingsdelen aanwezig om fietsen/ motor vast te zetten?
Is waarschuwingsplaat (rood-wit gestreept) voor de drager voor vakantie in Italië
aanwezig?
Informeer naar testrapport vochtmeting.
Afdichtingprofielen: zitten deze vast en zijn ze dicht?
Watervulaansluiting: zit ze vast en is ze afsluitbaar.
Steunpoten: aanwezig en zijn ze gangbaar en goed te bedienen?
Achteruitrijcamera: zit goed vast en functioneert?
Opstap onder de toegangsdeur: gangbaar en in goede staat?
Gasbun: ventilatieopening aanwezig. (minimaal 100 cm²). Leidingen gebeugeld?
Dampgasinstallatie: Installatie- en/of keuringsrapport aanwezig? Let op leeftijd flexibele
slang en slijtageplekken aan deze slang.
Bij Pick-up: test de afzetinrichting. Weeg de combinatie. Let op de minimale
voorasbelasting van ca. 35% van de totale massa.
Bij Pickup: stroomkabelverbinding tussen auto en opzetunit functioneert?
Bij Pickup: is de opzetunit optimaal vergrendeld op de laadbak cq op het chassis?
Ladder aan achterwand: bevestigingen aan de wand zijn niet gescheurd en zitten goed
vast? Geen lekkage bij bevestigingspunten?
Dakreling: bevestigingen aan het dak niet gescheurd en zitten goed vast? Geen lekkage?
Dakluiken: rondom goed gekit?
Zonnepanelen: zitten goed vast en zijn rondom bevestigingen van het frame goed gekit?
Alkoof: aansluiting op het dak van de basisauto lekvrij? Afdichtingskit niet gescheurd?
Aansluiting opbouw achterzijde cabine lekvrij, afdichtingskit niet gescheurd?
Luifel zit vast en is in goede staat? Luifel uitdraaien, niet gescheurd of stangen verbogen?
Raamkozijnen sluiten goed aan op de wanden en lekken niet? Raamrubbers zijn niet
gescheurd?
Airco: bevestiging op dak in orde en afgekit?
Aansluiting CEE-stekker in orde? Aansluiten en contoleren.
Aardlekschakelaar: geen schade en functioneert goed?
Schoonwatersysteem: geen schade en lekkages aan slangen en aansluitingen, waterpomp
functioneert, reinigingsopening aanwezig? Vul de watertank en controleer het systeem.
Vuilwatersysteem: afvoer eenvoudig te bedienen en functioneert? Reinigingsopening
aanwezig?
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C Opbouw woongedeelte
Interieur: ruikt het muffig en vochtig? Is er gerookt?
Let op schimmelplekken op wanden (ook achter de gordijnen), in kasten en doucheruimte.
Let op gerepareerde delen en overgeplakte wanddelen.
Meubelscharnieren en afsluitingen testen. Roest bij metalen scharnieren?
Gebruik veiligheidsriemen testen.
Hoofdsteunen testen, zitten deze vast?
Dinettetafel functioneert? Bevestiging op de vloer in orde?
Bekleding stoelen en banken schoon en niet versleten?
Bedverbreding functioneert en eventueel bijbehorende delen aanwezig?
Vast bed: lattenbodem niet stuk, matras schoon en niet versleten?
Let op schimmelplekken op de bodem opbouw onder het vast bed.
Plafondbed goed te bedienen en te zekeren. Bodem heel en matras schoon en niet
versleten?
Rollo’s bij de ramen functioneren en zijn gangbaar?
Ramen gangbaar, goede afsluiting, afdichting en uitzetsysteem functioneren? Raamrubbers
zijn niet uitgedroogd?
Verwarming: ringsysteem in orde, geen lekkages en ventilator werkt? Openingen werken
goed?
Boiler: functioneert op gas en 230 V, komt op temperatuur? Geen lekkage?
Boiler: Vorstbeveiliging aanwezig en functioneert? Ontlastventiel dicht?
Douchecabine: kranen, afvoer functioneren? Geen scheuren in kunststofdelen? Bak niet
lek? Vochtmeting vloerdelen rondom de cabine uitvoeren.
Keukenblok: armaturen heel en functioneren? Kastjes gangbaar en sluiten goed af? Laden
functioneren en rails niet stuk? Goede waterafvoer en geen lekkage?
Kookplaat: geen schade, branders functioneren en blauwe vlampunten zijn zichtbaar?
Vlambeveiliger functioneert? Sluit gastoevoer af.
Ventilatie: voldoende mogelijkheid om te ventileren? (luiken en ramen)
Dampgassysteem: getest en installatie- en/of het keuringsrapport aanwezig?
Koelkast: geen schade, sluit de deur goed af, vergrendeling goed, functioneert op gas, 12
V en 230 V?
Controlepaneel: geen schade en werken de indicaties?
Cassette WC: geen schade, functioneert goed, aanwezige ontluchting in orde, cassette
leeg, tank gevuld?
Beeldweergave achteruitrijcamera functioneert?
Indicaties voor achteruitrijsensoren functioneren?
Airco: geen schade? Goede werking? Uitstroomopeningen functioneel en te richten?
Huisaccu: let op leeftijd. Laat een belastingtest uitvoeren. De leeftijd van een accu is ca.
drie tot vijf jaar.
230 V circuit functioneert? Aansluiten en controleren.
12 V circuit functioneert? Aansluiten en controleren.
TV: geen schade en functioneert? Aansluiten en controleren.
Satellietsysteem: geen schade, schotelantenne functioneert, goede ontvangst, receiver
functioneert? Aansluiten en controleren.
Dinettebanken, ruimte onder de bank: let op lekkage bij slangaansluitingen.
Alarmsystemen: aanwezig en functionerend? Inbouwcertificaat aanwezig?
Mechanisch anti-inbraaksysteem: aanwezig en het functioneert?
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Informatief
DEKRA Nederland BV
Oostwijk 15
5406 XT UDEN
Tel: 0413 27 75 20
Fax: 0413 27 75 21
E-Mail: info@dekra.nl
www.dekra.nl
ANWB
Den Haag, Zuid-Holland
Hoofdkantoor
Wassenaarseweg 220
2596 EC
postadres:
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
Tel: (070) 314 71 47
Fax: (070) 314 69 69
www.anwb.nl
CED Automotive
Rietbaan 40-42
2908 LP Capelle a/d IJssel
Tel: (010) 284 35 33
E-mail: Techniek@ced-automotive.nl
www.ced-automotive.nl
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