
Afkoppelen van de caravan aan de auto 

 Handrem aantrekken 
 Neuswiel op de grond zetten 
 Hendel stabilisator naar boven 
 Verlichtingskabel en breekkabel losmaken 
 Mover: hoofdschakelaar aanzetten 
 Mover: mover tegen banden zetten 
 Mover: afstandsbediening aanzetten 
 Handrem afzetten 
 Koppelingshendel omhoog EN wiel naar boven draaien (Hij blijft op de mover op 

de plaats staan) 
 Daarna met mover iets naar achter manoeuvreren 
 Mover: caravan op de plaats zetten 
 Handrem aantrekken 
 Caravan waterpas zetten in de breedterichting met hout/keg onder de wielen 
 Met neuswiel caravan waterpas zetten in de lengterichting 
 Mover: afstandsbediening uitzetten 
 Mover: mover van de banden zetten 
 Mover: hoofdschakelaar uitzetten 
 Achterste steunen uitdraaien 
 (neuswiel klein beetje naar boven draaien)NEE, laten staan, nergens voor nodig. 

Gewoon een extra steuntje 
 Voorste steunen uitdraaien 
 Handrem afzetten 
 Neuswiel omhoog draaien. lekker laten staan 
 Vergrendelingshendel omlaag en disselslot monteren 
 Stabilisator naar beneden duwen 
 Elektriciteitskabel aansluiten 
 Gaskraan openen 
 Vuilwateropvang plaatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankoppelen van de caravan aan de auto (voor vertrek) 

 Vuilwateropvang weghalen en leegmaken 



 Controle dakluiken, ramen dicht 
 Koelkast op slot 
 Kastjes dicht 
 Gaskraan dichtdoen 
 Elektriciteitskabel loskoppelen 
 Buitenluiken dicht 
 Stabilisator en vergrendelingshendel omhoog doen 
 Neuswiel laten zakken tot op de grond 
 Handrem aantrekken 
 Voorste steunen optrekken 
 Achterste steunen optrekken 
 Mover: hoofdschakelaar aanzetten 
 Mover: mover tegen banden zetten 
 Mover: afstandsbediening aanzetten 
 Met de mover de caravan boven de trekhaak positioneren 
 Neuswiel laten zakken zodat caravan op trekhaak rust, vergrendelingshendel 

naar beneden (klik, groene aanduiding) 
 Stabilisator handel naar beneden doen. Controleren of de caravan goed vast zit 
 Mover: afstandsbediening uitzetten 
 Mover: mover van de banden zetten 
 Mover: hoofdschakelaar uitzetten 
 Neuswiel verder optrekken (niet tegen plastic plaat laten rusten, iets lager). Wel 

zo hoog mogelijk) 
 Verlichtingskabel en breekkabel aansluiten 
 Handrem afzetten 
 Check van de werking van de lichten van de caravan 
 Spiegels monteren en afstellen 

 


