
Checklist camper aankoop 
Een tweedehands camper kopen kan risico’s geven. Om die tot een minimum te beperken, 
treft u hierbij een checklist aan met aandachtspunten. 

Altijd uitvoeren: 

• Onderzoek de aangegeven punten. 
• Laat een aankoopkeuring en een vochtmeting uitvoeren. 
• Controleer het gewicht van de camper (Geijkte weegbrug). 

Basisauto: 

• Antenne van de radio in orde en niet gebroken. 

• Banden, inclusief reservewiel: profieldiepte >1,6 mm, winterbanden > 4 mm. 

– Banden niet ouder dan zes jaar. 
– Let op uitstulpingen aan de buitenzijde (karkasbreuken) en op voldoendedraagvermogen. 

• Brandstoftankklep gangbaar en afsluitbaar. 

• Carrosserie controleren op deuken, krassen en roestvorming. 

– Polyesterdelen bekijken op scheurtjes. 
– Kunststofdelen, zoals bumpers, zonder schade. 
– Sloten 
– Centrale portiervergrendeling functioneert. 
– Werken alle sloten ook met de sleutel? 
– Deuren, motorkap en sloten gangbaar. 
– Portierramen gaan goed open en dicht. 
– Portierrubbers niet gescheurd. 
– Ruitensproeier aanwezig en functioneert. 
– Ruitenwissers in goede orde en functioneren. 
– Spiegels vast en verstelbaar. Glas nog heel. 

• Informeer naar de staat van de distributieriem. Is deze onlangs vervangen? 

• Draai de olievuldop van de motor en voel of die niet blaast wat duidt op ernstige 
slijtage in de motor. 

• Is er voldoende laadvermogen? 
• Weeg de camper, en tel hierbij op: 

– Gewicht volle brandstoftank 
– Gewicht volle watertank 
– 75 kg per persoon die meegaat 
– Eventueel enkele gasflessen 

Vocht 

• Kijk onder cabinematten en let op vocht. 
• Let op gaatjes in koplampen i.v.m. vocht. 
• Maak een proefrit te maken een mooie camper kan weleens verschrikkelijk kunnen 

rijden. 
• Oliepeil: meten en let op olie. (oliezweten) 



• Testrapport van erkend testbedrijf 
• Veersystemen niet doorgezakt of lek. 
• Veiligheidsriemen in orde 
• Verlichting in orde (groot- en dimlicht, richtingaanwijzers, achterlichten, 

– remlichten 
– nummerbord 
– contourverlichting 

• Voertuigpapieren: kentekenbewijs, Apk-keuringbewijs, eventueel Farhzeugbrief, 
• BOVAG-garantiebewijs. De kilometerstand controleren aan de hand van 
• Onderhoudsboekje of via een garage. 
• Opbouw, buitenzijde 
• Aansluiting CEE-stekker in orde? Aansluiten en contoleren. 
• Aardlekschakelaar: geen schade en functioneert goed? 
• Achteruitrijdcamera: zit goed vast en functioneert? o Afdichtingprofielen: zitten deze 

vast en zijn ze dicht? 
• Afdichtingskit niet gescheurd? Aansluiting opbouw achterzijde cabine lekvrij? 
• Alkoof: aansluiting op het dak van de basisauto lekvrij? 
• Bij Pick-up: 

– Is de opzetunit optimaal vergrendeld op de laadbak? 
– stroomkabelverbinding tussen auto en opzetunit functioneert? 
– test de afzet inrichting 

• Contourverlichting in orde? 
• Dakluiken: rondom goed gekit? 
• Dakreling: bevestigingen aan het dak niet gescheurd en zitten goed vast? 
• Geen lekkage? 
• Dampgasinstallatie: keuringsrapport aanwezig? 
• Let op leeftijd flexibele slang en slijtageplekken aan deze slang. 
• Deuren, luiken en sloten gangbaar. 
• Fiets-/scooterdrager zit goed vast en is gangbaar? 

– Let op de afgekitte delen bij de bevestigingspunten – 

• Gasbun: ventilatieopening aanwezig (minimaal 100 cm2). Leidingen gebeugeld? 

• Kunststofdelen schadevrij en zonder scheuren. 
• Laat uitleg geven over de bediening van alle componenten 
• Ladder aan achterwand: bevestigingen aan de wand niet gescheurd en zit goed 

vast? 

– Geen lekkage bij bevestigingspunten? 
 
– Let op lekkage, een vochtmeting is noodzakelijk – 

– Luifel uitdraaien, niet gescheurd? 
– Luifel zit vast en is in goede staat? Is demontabel i.v.m. APK? 

• Onderzoeken de opbouw op deuken, krassen en bobbels. 

– Bij aluminiumafwerking geen aluminiumrot. Let op kleine gaatjes in het aluminium – 

• Opstap onder de toegangsdeur: gangbaar en in goede staat? 

• Raamkozijnen sluiten goed aan op de wanden en lekken niet? 
• Raamrubbers zijn niet gescheurd? # Airco: bevestiging op dak in orde en afgekit? 



• Reinigingsopening aanwezig? 
• Schoonwatersysteem: geen schade en lekkages aan slangen en aansluitingen, 
• Sluiten de ramen goed af en zijn ze gangbaar? 
• Sluiten deuren en luiken goed af? 
• Steunpoten: indien aanwezig zijn ze dan gangbaar en goed te bedienen? 
• Terugrijdsensoren: zitten deze vast en functioneren ze? 
• Vuilwatersysteem: afvoer eenvoudig te bedienen en functioneert? 
• Vul de watertank en controleer het systeem! 
• Wateraansluiting: zit ze vast en is ze afsluitbaar? 
• Waterpomp functioneert, reinigingsopening aanwezig? 
• Zijn alle bevestigingsdelen aanwezig om fietsen/motor vast te zetten? 
• Zonnepanelen: zitten goed vast en zijn rondom bevestigingen van het frame goed 

gekit? 
• Opbouw, woongedeelte 
• 12 V-circuit functioneert? Aansluiten en controleren. 
• 230 V-circuit functioneert? Aansluiten en controleren. o Airco: geen schade? Goede 

werking? 
• Uitstroomopeningen functioneel en te richten? 
• Alarmsystemen: aanwezig en functionerend? Inbouwcertificaat aanwezig? 
• Bedverbreding functioneert en eventueel bijbehorende delen aanwezig? 
• Beeldweergave achteruitrijcamera functioneert? 
• Bekleding stoelen en banken schoon en niet versleten? 

Boiler: 

– functioneert op gas en 230 V, komt op temperatuur? Geen lekkage? 
– vorstbeveiliging aanwezig en functioneert? Ontlastventiel dicht? 

 


