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Amstelveen, 24 januari 2018 

 

Geachte camperrijder 

 

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de NKC en Ford Nederland. Reden 

van deze overleggen was uw bezorgdheid voor onverwachte kosten aan de in uw camper aanwezige 

2.2 Ford Transit dieselmotor geproduceerd tussen 1 januari 2006 en 17 oktober 2010. 

We schrijven hier over campers die meer dan 2 jaar oud zijn en daarmee buiten de garantieperiode 

vallen. 

  

Feiten: 
Ford Nederland is op de hoogte van de klachten aan de hierboven beschreven motor welke, buiten 
Ford om, zijn ingebouwd in campers door diverse camperbouwers. Deze Campers zijn  via het 
dealernetwerk van de betreffende camperbouwers op de markt gebracht, niet via Ford en/of Ford 
dealers. De oorzaak van de door u beschreven klachten is Ford bekend. Het komt kort gezegd op het 
volgende neer: 

a. in iedere 2.2 Ford Transit dieselmotor zijn vier verstuivers gemonteerd. Verstuivers dienen 

op het juiste moment op de juiste manier de juiste hoeveelheid diesel de cilinderruimte in 

te spuiten, waarbij ze worden aangestuurd door de motormanagement computer; 

b. onder de huidige wetgeving moet een bepaald percentage van de diesel uit biodiesel 

bestaan. Biodiesel kan voor vervuiling van de diesel zorgen wanneer zij in aanraking komt 

met buitenlucht: dit leidt er namelijk toe dat watervorming ontstaat en/of dat zich micro-

organismen gaan vormen in de diesel; 

c. hoewel de motor is voorzien van een waterafscheider en een dieselfilter, kan de diesel bij 

langdurige stilstand vervuild raken, omdat er dan teveel, en te langdurig, lucht bij de diesel 

komt waardoor de systemen op hiervoor genoemde wijze vervuild raken, waardoor de 

werking van de stuivers vermindert; 

d. Bij auto's die regulier worden gebruikt levert voornoemd verschijnsel geen probleem op: 

daarbij wordt de diesel regelmatig ververst waardoor geen vervuiling optreedt. Campers 

worden echter vaak langdurig stilgezet, soms met een maar deels gevulde tank, waardoor 

gedurende (te) lange tijd lucht bij de diesel kan komen, wat leidt tot vervuiling van de 

diesel en uiteindelijk tot verminderde werking van de verstuivers. 

 

Aanbod Ford Nederland:  

Er zijn in overleg met de NKC diverse opties, waaronder een verzekering via externe verzekeraar, 

geëvalueerd. Uit dit overleg is het volgende aanbod als beste optie naar voren gekomen: Ford 

Nederland zegt toe ruimhartig en coulant om te gaan met een eventuele motorschade. Er gelden 

wel enkele voorwaarden: 

Indien de camper  aantoonbaar onderhoud heeft genoten conform Ford voorschriften, is geen extra 

verstuivercontrole  of motorbeurt nodig. De coulance regeling is dan direct van kracht. Indien er een 

hiaat in het onderhoud zit, of het onderhoud is niet conform voorschrift uitgevoerd, is de hieronder 

beschreven motorbeurt noodzakelijk om voor coulance in aanmerking te komen en adviseren we 

daarnaast een (eveneens hieronder beschreven) verstuivercheck. Vanaf het moment dat deze zaken 

zijn uitgevoerd, beschouwt Ford Nederland de onderhoudshistorie van de betreffende camper als 

‘op orde’ om zo coulant te kunnen zijn mocht er in de toekomst onverhoopt motorschade ontstaan. 



 

Het coulancepercentage kan in deze gevallen oplopen tot wel 70%. De coulance wordt door Ford 

gegeven op de gehele reparatie, onderdelen en arbeidsloon. Wel dient de reparatie te worden 

uitgevoerd door een Ford Erkend Reparateur. Uiteraard is het zaak de motorbeurt tenminste 

jaarlijks opnieuw te laten uitvoeren. 

Motorbeurt en verstuivercheck: 

a. Om er zeker van te zijn dat de motor is voorzien van de juiste olie en de juiste filters, is het 

verstandig bij de Ford dealer een onderhoudsbeurt aan de motor uit te laten voeren. 

Tijdens dit onderhoud wordt er tevens gecontroleerd of de juiste 

motormanagementsoftware is geïnstalleerd. De juiste olie, (brandstof) filters en software 

zijn zeer belangrijk voor het betrouwbaar functioneren van de motor. 

b. Om een goed beeld te hebben van de werking van de verstuiver bij onderhoud niet 

conform Ford voorschrift adviseert Ford dat deze getest worden bij een gecertificeerd 

testcenter (op dit moment Terlouw en Banis) voor het gemonteerde merk verstuivers.  

 

Aanvullend aanbod: Als er uit de hierboven omschreven verstuivercheck uitgevoerd door een Ford 

Erkend Reparateur blijkt dat er verstuivers vervangen dienen te worden, zal Ford Nederland ook hier 

via de Ford Erkend Reparateur, coulance bieden aan de betreffende camper eigenaar en de kosten 

van de te vervangen verstuivers deels vergoeden. 

 

Deze regeling geldt voor campers met een leeftijd tot 10jaar en 364 dagen oud. Tot slot wijst Ford 

Nederland op het belang van een juist gebruik van de motor en verwijst daarbij naar het 

instructieboekje voor tips over het tanken van de juiste brandstof, het doen van regulier onderhoud, 

het stallen van de camper voor langere tijd en het rijden met de camper. 

 

Resume: 

Is uw camper altijd punctueel volgens Ford voorschriften onderhouden, dan komt u automatisch in 

aanmerking voor de Ford coulanceregeling. 

Is dit niet het geval? Laat dan een Ford motorbeurt en eventueel een verstuivercheck uitvoeren 

zoals hierboven beschreven om ook voor de coulanceregeling in aanmerking te komen. 

Bovenstaande geldt voor campers met de beschreven motor met een leeftijd tot 10 jaar en 364 

dagen oud.  

 

Vraag en antwoord: 

Bijgevoegd vindt u een Q&A waarin we in samenwerking met deNKC geprobeerd hebben mogelijke 

vragen te beantwoorden. Mocht u na het lezen van de Q&A nog vragen hebben, dan kunt u altijd 

contact opnemen met het Klanten Relatie Centrum van Ford Nederland: email: klanten@Ford.com 

of per telefoon: 070 770 3777. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Ford Nederland BV 
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