Deze checklist is voor persoonlijk gebruik. De auteursrechten berusten bij de beheerder van
www.camperpunt.nl.
Checklist langer op reis / overwinteren.
Beveiliging Camper
• Zie http://camperpunt.nl/beveiliging/
Camperuitrusting
• aggregaat of brandstofcel.(bij langdurig weinig zon, leveren de panelen soms onvoldoende energie op).
•

alcoholtester

•

brandblusser of wat wij prefereren een blusstaaf

•

fietshelmen (in meerdere landen verplicht)

•

gasflessen (LPG)

•

markeringsbord (fietsdrager)

•

motorkleding (bij gebruik motor/scooter +50cc vaak verplicht)

•
•

putdekselhaak
reserve bril voor bril- en contactlens dragende personen

•

set reservelampjes

•

veiligheidsvesten voor iedere inzittende

•
•

waterslag aansluitingen
zonnepanelen

Financiën
• Zeg abonnementen op die u langere tijd niet gebruikt.
• Controleer uw financiële plaatje door pensioen, VUT, FLO of AOW kunnen uw inkomsten
drastisch wijzigen.
• Zorg waar mogelijk voor automatische incasso.
• Hebt u een uitkering bekijk dan of overwinteren van invloed is op uw uitkering.
Huisdieren
• Dierenpaspoort
• Dier gechipt
• Inentingen
• Wormenkuur
• Zie dogsincluded voor alle zaken die van belang zijn voor reis en vakantie met uw hond.
Medicijnen
• Bestel op tijd uw medicijnen en zorg voor een medicijnpasport van uw apotheek.
• Vraag een Europese gezondheidskaart aan bij uw zorgverzekeraar.
• Dekt uw verzekering uw kosten in het land van verblijf? Sluit eventueel een extra verzekering
Vervaldata
1. Vervalt uw APK niet tijdens uw vakantie. U kunt ook in Spanje uw camper APK laten keuren.
2. Vervallen uw bank- en creditcards niet tijdens uw vakantie?
Verzekeringen.
1. Zorg dat uw verzekeringen de duur van uw vakantie of overwinteren dekken.
2. Verleng uw doorlopende reisverzekering indien nodig naar 180 of 360 dagen.
3. Bekijk of uw huisdier onder de reisverzekering valt (denk aan repatriëren e.d.).

4. Kijk of uw camperverzekering langere reizen dekt.
5. Overleg of u een overnachtingsbewijs bij uw reisverzekering moet overleggen
6. Bekijk hoe lang uw woning onbewoond mag zijn voor uw inboedel en
opstalverzekering.

Woning
• Tips van de politie
• 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.

