GOED ONDERHOUD VAN
ESSENTIEEL BELANG: ALTIJD!

WAAROM KIEZEN VOOR ONDERHOUD
DOOR DE BOVAG-VAKMAN?

Als je slechts een paar weken per jaar op vakantie gaat, sta je er misschien niet direct
bij stil dat een caravan, camper of vouwwagen regelmatig onderhoud nodig heeft. Toch
is ook dan goed onderhoud heel belangrijk.
Stilstand (in de stalling of lange tijd op een camping) betekent namelijk onherroepelijk
achteruitgang. Bovendien vragen hoge temperaturen, bergachtige gebieden, files en lange
reisafstanden veel van de techniek. Laat voor je eigen veiligheid en comfort de caravan,
vouwwagen of camper dus regelmatig onderhouden door de BOVAG-vakman.
BOVAG ONDERHOUDSBEURT-STICKER
Na de onderhoudsbeurt of opbouwbeurt geven we een duidelijk keuringsrapport. Hierop staat
overzichtelijk de staat van de caravan, camper of vouwwagen. Als de vereiste inspectiepunten
zijn goedgekeurd, plakt de keurmeester de BOVAG Onderhoudsbeurt-sticker op je kampeermiddel
met daarop het jaar van keuring.

5 TIPS
HOUD JE CARAVAN, KAMPEERAUTO
OF VOUWWAGEN IN TOPCONDITIE
1

Controleer regelmatig de banden en houd ze op de juiste spanning. Raadpleeg
het instructieboekje voor de ideale bandenspanning of vraag ernaar bij de
BOVAG-vakman.

2

Houd de caravan, vouwwagen of camper schoon.

3

Tap al het water af en ventileer goed om vochtproblemen te voorkomen. Zorg
dat vocht en schimmels ook in de stalling geen kans krijgen.

4

Houd rubbers en scharnieren van dakluiken en ramen in goede conditie, door ze
schoon te houden en zo nodig in te spuiten met siliconenspray.

5

Laat je caravan, camper of vouwwagen periodiek onderhouden door de
BOVAG-vakman.

Zeker weten dat de caravan, camper of
vouwwagen voldoet aan alle wettelijke eisen.
Specialisten aan het werk: goed opgeleide
medewerkers die alle kennis en kunde in huis hebben
om je caravan, camper of vouwwagen goed te
onderhouden.

ALTIJD EEN BOVAG-VAKMAN
IN DE BUURT

ZORGELOZE
VAKANTIE GARANTIE?
Ga voor onderhoud naar de BOVAG-vakman

Weten waar je moet zijn voor
deskundig onderhoud aan je
caravan, camper of vouwwagen?
Bij BOVAG zijn ruim 300 caravanen camperbedrijven aangesloten.
Bij hen ben je aan het juiste adres
voor de BOVAG Onderhoudsbeurt
en de BOVAG Opbouwbeurt.

BOVAG-reparatiegarantie: je krijgt drie maanden
garantie op de opbouwbeurt voor
campers en zes maanden op de onderhoudsbeurt
voor caravans en vouwwagens.
Hogere restwaarde: BOVAG-onderhoud is
waardebehoud!

Kijk op
www.bovag
.nl
voor de aanges
loten
bedrijven bij
jou in de buur
t

GOED ONDER

HOUD:

BOVAG GARANTIE
De BOVAG-vakman heeft vakmanschap en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan;
je krijgt standaard zes maanden garantie op alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
aan een caravan of vouwwagen en drie maanden bij onderhoud aan een camper.

Voorkomt zo
rgen
Verlengt de
levensduur
Bevordert de
verkeersveili
gheid

Op vakantie wil je graag zorgeloos genieten, zonder technische ongemakken aan een
caravan, camper of vouwwagen. Daarom is periodiek onderhoud van groot belang.
Ga voor deskundig onderhoud, reparaties én schadeherstel naar de BOVAG-vakman.
Met 300 aangesloten BOVAG-caravan- en camperbedrijven zit er altijd eentje in de buurt.

Alles voor een betere kilometer.

Alles voor een betere kilometer.

BOVAG ONDERHOUDSBEURT
VOOR JE CARAVAN OF VOUWWAGEN

BOVAG OPBOUWBEURT
VOOR JE CAMPER

CONTROLE
GASINSTALLATIE

Bij de BOVAG Onderhoudsbeurt controleert een gecertificeerde keurmeester de caravan
op ruim 60 punten: van banden tot gasinstallatie en van remmen tot verlichting.
Tegelijkertijd voert de keurmeester onderhoudswerkzaamheden uit aan alle wezenlijke
onderdelen van de caravan of vouwwagen.

Net als voor personenauto’s gelden voor campers wettelijke regels voor de APK. Dit
betekent dat je een camper periodiek APK moet laten keuren. Bij de APK wordt de
opbouw van de camper – het leefgedeelte – echter niet gecontroleerd. Daarom hebben we
speciaal voor campers een beurt waarbij we de hele opbouw onder de loep nemen. Bij de
BOVAG Opbouwbeurt controleert een gecertificeerde keurmeester het leefgedeelte van
een camper op ruim 30 punten: van bodem tot gasinstallatie en van elektra tot vocht.

Een goed werkende gasinstallatie is van essentieel belang voor een zorgeloze
vakantie: de kachel, de koelkast en het gasfornuis zorgen voor comfort tijdens een
kampeervakantie. Controle van de installatie is bovendien belangrijk voor de veiligheid.
De BOVAG-vakman zorgt ervoor dat de gasinstallatie in je caravan, vouwwagen of
camper goed werkt en veilig is.

BOVAG ONDERHOUDSBEURT
De BOVAG-vakman controleert onder andere:

ONDERSTEL
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: oplooprem/
koppeling, chassis, dissel, neuswiel,
uitdraaisteunen, as(sen), wielremmen, naven,
veren en schokdempers.

VELGEN EN BANDEN
Checken profieldiepte, bandenspanning, juiste
draagvermogen, leeftijd, droogtescheuren,
beschadigingen en vervorming van de band.

REMMEN
Afstellen van de remmen, controle
met een remmentestbank en smeren van
de oplooprem.

GASINSTALLATIE
Afpersen van de gasleidingen,
kachel helemaal reinigen en
het ‘vlambeeld’ beoordelen.

Controle
op ruim
60 punten!

Houd je caravan
of vouwwagen
in topconditie:
doe de BOVAG
Onderhoudsbeurt
minimaal eens in de twee
jaar. De uitgebreide onderhoudsbeurt
kun je afwisselen met een BOVAG
Onderstelbeurt, waarbij we alleen
de vitale onderdelen op en rond het
chassis checken.

DE BOVAG-VAKMAN CONTROLEERT:
GASSLANG
BOVAG OPBOUWBEURT
De BOVAG-vakman controleert
onder andere:

OPBOUW
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een uitgebreide bodemcontrole
en het watersysteem.

ELEKTRA
Voorkom een
klapband: vervang
banden in het
zesde levensjaar,
houd ze altijd op
de juiste spanning
en voorkom overbelading. Door
lange statijden en zware belasting
verouderen de banden sneller dan
personenwagenbanden en kunnen
ze poreus worden.

Checken aansluitingen, aarding,
zekeringen, verlichting en accu.

GASINSTALLATIE
Afpersen van de gasleidingen,
checken drukregelaar en kachel
helemaal reinigen.

VOCHTMETING
Op diverse plekken de camper
controleren op vocht.

Het advies van BOVAG is om gasslangen met vaste koppelingen na vier jaar te
vervangen. Na verloop van tijd kunnen er namelijk door uitdroging scheurtjes in de
slang ontstaan, waardoor je veiligheid en die van anderen afneemt. Zelf checken hoe
oud de gasslangen zijn? Op de gasslang staat het jaartal van productie vermeld.

DRUKREGELAAR
De omgevingstemperatuur bepaalt de gasdruk in een fles. De druk is dus niet altijd
gelijk. Gasapparatuur vraagt echter wel om een constante gasdruk, dus een goed
werkende drukregelaar is van essentieel belang. Afhankelijk van het model moet je
een drukregelaar elke vijf tot tien jaar vervangen: voor een optimale drukregeling én
voor de veiligheid.

AFPERSEN GASLEIDING
Tijdens de BOVAG Onderhoudsbeurt en de BOVAG Opbouwbeurt persen we de
leiding af en controleren we de gasdichtheid. Een loszittende leiding kan door trilling
namelijk gaan lekken. Dit wil je uiteraard voorkomen. Daarom onderwerpen we de hele
gasinstallatie aan een grondige veiligheidscontrole.

Stop de dissel of het serviceluik niet vol met spullen! Voldoende ventilatie in de
gasruimte is belangrijk om te voorkomen dat er een ophoping van gas ontstaat
bij eventuele lekkage.

