
Gebruikerstips n.a.v. de Technomiddag bij VW 

Campercentrum in Amersfoort (20-11-2010) 
 

 

Carrosserie / interieur 

 

• Om de bank van bed terug te klappen naar zitten mag de zitting niet verder 

dan haaks teruggeklapt worden ( max. klikken). Gebeurt dit toch dan 

helemaal doorduwen en terug. Daarna opnieuw beginnen. 

• Rail van de bank goed schoonhouden en alleen met talkpoeder of autowas 

insmeren. Andere middelen trekken vuil aan. Om de rail volledig schoon te 

kunnen zuigen kan de bank maximaal naar voren geschoven worden nadat de 

blokkering is weggehaald. Daarna de bank iets uit de rail kantelen. 

• Bij gebruik van het bovenbed kan er maar 1 persoon tegelijk er in of er uit. 

In verband met de belasting van de bedplank. De bedplank kan wel de 

belasting aan van 2 liggende personen, maar deze kunnen niet tegelijk zitten 

op bv de rand. (alsof daar voldoende ruimte voor zou zijn!) 

• De rolhorren kunnen schoon gemaakt worden met een lauw sopje. Gebruik 
siliconenspray voor de geleidingen. 

• De kit van het dakluik kan na verloop van tijd barsten gaan vertonen. Af en 

toe controleren en indien nodig opnieuw (laten) kitten. De kit gaat ca. 10 jaar 

mee. 

• Het lekken bij regenbuien als de camper schuin naar voren staat komt door 

het opspatten van het regenwater. Een dakluik van 40x40 kost ca €200,- Dit 

dakluik heeft een grotere oversteek zodat het opspatten minder problemen 

geeft. 

• De afvoerslang van de wastafel is lastig te vervangen. Gebruik hiervoor 

wasmachineslang. 

• De vuilwatertank 1x per jaar met heet water en blauw toiletspul of chloor 

vullen. Even rijden en een paar dagen laten staan. Daarna legen. Steradent is 

hiervoor ook goed te gebruiken. De display geeft aan wanneer de tank bijna 
(max. – 5 liter) vol is. 

• Voor de winter schoonwatertank aftappen. Ook de leidingen leeg laten lopen 

via aftapkraantje achter het toilet.  

• Kogelkranen van vuilwatertank en aftapslangetje ’s-Winters voor een ¼ 

openzetten. 

• Jaarlijks toiletafvaltank ontkalken (bv met steradent) en rubber van de 

aansluiting controleren en insmeren met talkpoeder. Zonodig vervangen.  

De ruimte onder de toiletafvaltank is te gebruiken voor toiletvloeistof. Er 

passen hier precies 4 kleine flesjes (navullen) van tretford in.  

 

Gasinstallatie 

• Slangen gaan ca. 4 jaar mee. De drukregelaar ca. 8 jaar. 

Bij onderhoudsbeurt wordt dit gecontroleerd. 

• Indien de installatie lange tijd niet gebruikt wordt de fles afsluiten. In de 

gebruiksperiode kan deze gewoon openblijven. Wel de afsluiter naar 

gascomfort dicht zetten na gebruik . 

• Papieren ringen onder de branders jaarlijks vervangen. Bajonetsluiting. 

 

Elektrische installatie 

• Af en toe de aardlekschakelaar testen. 

• De (gel-)accu 1x per 3 maanden 24uur via de 220V aansluiting onder 

spanning zetten. De laadinstallatie van de auto laad wel op maar de accu 

wordt via de 220V “dieper” opgeladen. 

• De omvormer (onder de koelbox) trekt vuil en stof aan. Goed schoonzuigen. 

De omvormer wordt heet en kan anders brand veroorzaken. 



• Indien ’s-winters de camper aangesloten wordt op het elektrische net van een 

camping het snoer niet op de grond en in de sneeuw leggen. Gaat anders 

vastvriezen, wat lastig is bij vertrek. 

 

Standkachel 

• Roosters regelmatig schoonhouden. Vooral het aanzuigrooster. Zit links achter 

de bestuurdersstoel. Om sterke vervuiling te voorkomen kan je bv 

afzuigkapwatten achter het rooster plaatsen. 

• De kachel minimaal ½uur per keer aan laten staan. Hij werkt dan 

zelfreinigend, de branderkop blijft dan schoon en gaat langer mee. 

 

Afmetingen Exclusive: hoog 2.56m, lang 5.19m, breed 1.85m 

 

 

 

 

 

 


