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Deze checklist is voor persoonlijk gebruik. De auteursrechten berusten bij de beheerder van
www.camperpunt.nl.

Checklist langer op reis / overwinteren.
Beveiliging Camper
o zie http://camperpunt.nl/beveiliging/
Camperuitrusting
o aggregaat of brandstofcel.(bij langdurig weinig zon, leveren de panelen soms
onvoldoende energie op).
o brandblusser (ABF)
o fietshelmen (in meerdere landen verplicht)
o gasflessen (LPG)
o markeringsbord (fietsdrager)
o motorkleding (bij gebruik motor/scooter +50cc vaak verplicht)
o putdekselhaak
o reserve bril voor bril- en contactlens dragende personen
o set reservelampjes
o veiligheidsvesten voor iedere inzittende
o waterslag aansluitingen
o zekeringen auto en woongedeelte.
o zonnepanelen
Financiën
o Zeg abonnementen op die u langere tijd niet gebruikt.
o Controleer uw financiële plaatje door pensioen, VUT, FLO of AOW kunnen uw
inkomsten drastisch wijzigen.
o Zorg waar mogelijk voor automatische incasso.
o Hebt u een uitkering bekijk dan of overwinteren van invloed is op uw uitkering.
o Laat iemand thuis de blauwe enveloppen van de Belastingdienst in de gaten houden.
o Vraag uitstel voor de aangifte Inkomstenbelasting, als je in het voorjaar weg bent.
o Zorg dat u de reader, scanner, tan-code of gsm niet vergeet om te kunnen betalen.
(eventueel een extra meenemen als je er zelf geen batterijen in kunt doen).
o Gaat u naar Marokko, zet dan de bankpassen op werelddekking.
Huisdieren
o
o
o
o
o

Dierenpaspoort
Dier gechipt
Inentingen
Wormenkuur
Zie dogsincluded voor alle zaken die van belang zijn voor reis en vakantie met uw
hond.
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Medicijnen

o Bestel op tijd uw medicijnen en zorg voor een medicijnpaspoort van uw apotheek.
o Vraag een Europese gezondheidskaart aan bij uw zorgverzekeraar.
o Dekt uw verzekering uw kosten in het land van verblijf? Sluit eventueel een extra
verzekering.
o Een Europese zorgpas.
Vervaldata
o Vervalt uw APK niet tijdens uw vakantie. U kunt ook in Spanje uw camper APK laten
keuren.
o Vervallen uw bank- en creditcards niet tijdens uw vakantie?

Verzekeringen.
Reisverzekering:
o Zorg dat uw reisverzekering de duur van uw vakantie of overwinteren dekken. Bij een
doorlopende reisverzekering mag je vaak maar 30 aaneengesloten op reis zijn.
Verleng uw doorlopende reisverzekering indien nodig naar 180 of 360 dagen.
o Bekijk of uw huisdier onder de reisverzekering valt (denk aan repatriëren e.d.).
o Bekijk of u een overnachtingsbewijs bij uw reisverzekering moet overleggen. Lastig
als u vrij wilt overnachten. (Ik kon het regelen met de reisverzekering).
Camperverzekering
o Kijk of uw camperverzekering langere reizen dekt. (Soms mag je maar enkele
maanden aaneengesloten in buitenland zijn, daarna vervalt de dekking).
o Kijk of de landen die u wilt bezoeken onder de verzekering vallen.
o Gaat u permanent in de camper wonen, dan dekken veel verzekeringen dat niet.
o Schade of verlies door diefstal, joyriding of vermissing is vaak uitsluitend gedekt als
de kampeerauto deugdelijk afgesloten was en de sleutels zich niet in de kampeerauto
bevonden.
o De verzekering vervalt bij fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met
(overheids)instanties. Denk aan onrechtmatig schorsen van de camper als u in het
buitenland bent).
Woningverzekering
o Bekijk hoe lang uw woning onbewoond mag zijn voor uw inboedel- en
opstalverzekering. Vaak mag de woning niet langer dan 30 dagen onbewoond zijn.
o Bent u langer dan 8 maanden weg, zie dan ook wonen in de camper.
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Woning
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Tips van de politie
Bekijk hoelang u woning leeg mag staan volgens uw huurcontract.
Bent u langer dan 8 maanden weg, zie dan ook wonen in de camper.
Breng sierraden e.d. naar familie.
Breng de naaste buren op de hoogte en vertel hen wie een sleutel heeft.
Iets olijfolie in alle afvoerputjes, het water kan dan niet verdampen en voorkomt
stank.
Iets Thetford Bleu in de toiletpot(ten).
Doe de jaarlijkse CV controle voor vertrek.
Als je 's winters reist of overwintert, zet dan de thermostaat van de verwarming op
minimaal een 11 graden en draai overal de kranen van de radiatoren open zodat
eventuele leidingen niet kunnen bevriezen.
Haal stekkers uit het stopcontact van apparaten die geen voeding nodig hebben,
zoals TV, radio etc. Dit i.v.m. eventueel onweer.
Vervang batterijen van thermostaat en rookmelders.
Zet eventuele boilers laag of uit, maar zorg dat ze niet bevriezen.
Zorg dat de diepvries leeg is.
Een sticker op de brievenbus met geen reclame (nee – nee)
Zorg dat de tuin niet verwilderd, zodat iedereen ziet dat u weg bent.
Tenslotte laat iemand regelmatig je huis controleren.

