Checklist
Weet wat de bandenmaat is en zoek de juiste bandendruk op. ( zie ook onze info over banden !)
Noteer de bandendruk of pak een sticker welke klaar ligt bij de bandendruk meter
(bij uitrijden rechts tegen het pand vóór de poort)
Plak deze dan b.v. boven het wiel of campers in de deurstijl.
Banden vervangen? Controleer of de bandendruk is gewijzigd en pas zonodig de gegevens/sticker aan.

Lange tijd in de stalling (winter) verhoog de bandenspanning met 0,5 Bar
Informeer bij uw leverancier of het plaatsen van een vochtvreter (in een wasbak!) een aanbeveling is!?
Koelkast/vriezer op ventilatiestand zetten
Boordaccu demonteren, thuis laten of minimaal de accu-klemmen ontkoppelen
Electrische installatie zodanig achterlaten, dat bij aansluiting netwerk alleen de acculader in werking gaat.
(verlichting en andere 'afnemers' uit.)
Controleer tentdoek, bekleding, e.d. op vocht
Gasfles thuis laten of ontkoppelen en bij de disselboom plaatsen
Boiler, tanks, enz. water aftappen en kranen open zetten
Schoon maken zowel exterieur als interieur
Geen etenswaren verpakt en onverpakt achterlaten……..geen eten > geen beesten!
Raamrubbers behandelen met vaseline of lubricant
Disselslot monteren. (alleen als de beheerder in het bezit is van een sleutel!)
Batterij demonteren rookmelder
Onderhoud en/of reparatie uit laten voeren (in wintermaanden vaak voordeliger)
Caravanspiegels demonteren, meenemen of in disselbak leggen
Vouwwagen
Controleer tentdoek, bekleding, e.d. op vocht
> bij vochtig tentdoek kunt u de vouwwagen 'brengen' naar de stalling, waar u een plek krijgt toegewezen en de vouwwagen kunt 'open' zetten,
zodat deze kan drogen. ca 1 week later komt u de vouwwagen weer controleren en 'invouwen'. De beheerder zet dan uw vouwwagen op zijn plaats.

Camper
Steeds bij 'brengen' Verloopstekker en minimaal 20 meter verlengsnoer naast de bestuurdersstoel leggen
Auto
Steeds bij 'brengen' Druppellader en minimaal 20 meter verlengsnoer naast de bestuurdersstoel leggen
Boot op trailer
uitneembare benzinetanks uitnemen en (verplicht) thuis laten
accu demonteren en thuis laten
afdekzeil monteren zodat bij regenval niet inzakt en bij 'vaste benzinetank dampen worden afgevoerd.
spanbanden ontspannen
na gebruik in zout water, boot/trailer met schoon water afspoelen, idem remtrommels schoonspoelen
(zout water trekt vocht aan, en zorgt voor roestvorming remsysteem!)

Maakt u gebruik van onze ''24/7" service?
alleen in de blauwe vakken parkeren
spiegels inklappen
op handrem zetten

Gasfles thuis, of ontkoppelen, bij disselboom plaatsen of in disselbak alleen als de beheerder de sleutel v/d disselbak heeft.
idem bij campers, maar dan laten staan in de daarvoor bestemde ruimte. DUS NIET IN DE CABINE PLAATSEN!
Uiteraard kan deze lijst ook weer dienst doen na de 'winterstalling' in omgekeerde zin.
Deze tips worden vrijblijvend als advies gegeven.
Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het al of niet uitvoeren en juistheid van bovenstaande gegevens en deze tips.
Hebt u nog aanvullingen voor deze lijst, laat het ons weten.
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info@caravanstallingoeffelt.nl

0630 52 29 50

Kijk ook eens op >>> www.huurtijdelijkeopslag.nl <<<

www.caravanstallingoeffelt.nl

en/of >>> www.bagageaanhangwagenverhuur.nl <<<

