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INLEIDING

De conceptie bij het bouwen van caravans door de
inm iddels tot een grote en moderne onderneming
uitgegroeide
b leven:

KIP-caravanfabriek, is dezelfde ge-

praktische bouwstijl,

betrouwbare kon-

struktie , zoveel mogelijk komfort en zo goed mogelijke service .

Kip heeft in Nederland een bekende en vertrouwde
klank. Het is de naam van een kwaliteitsprodukt uit
Nederlands grootste en modernste kampeerwagenfabriek:
KIP CARAVANS- HOOGEVEEN.
De vrijetijdsbesteding, die in de jaren na de tweede
wereldoorlog goed op gang kwam, was voor KIP
het begin van een succesvolle opmars. Onder het
toenemend aantal mensen die hun vrije tijd buiten
de stad in de natuur doorbrengen, is KIP een begrip
geworden. Het succes en de toenemende populariteit heeft KIP te danken aan subliem vakmanschap.
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U BENT DUS DE
BEZITTER VAN EEN
CARAVAN VAN KIP

-

Dit boekje wordt U, als bezitter van een KIP-pro-

Was U voorheen tentkampeerder, dan zult u be-

dukt aangeboden. Het is bedoeld als een handlei-

merken, dat het komfort van de caravan onverge-

ding voor het gebruik en onderhoud van Uw cara-

lijkbaar groter is. Hebt U nimmer eerder gekam-

van.

peerd en bent U nu bezitter van een caravan, prijst

Bedenk wel, dat de technische wenken die wij U

U dan gelukkig dat U de caravan hebt gekozen,

geven,. hoe belangrijk ook, slechts een gering deel

waarmee U kunt "lezen en schrijven". Wanneer U

van het nu voor U liggende buitenleven betreffen.

zich houdt aan de wenken in dit boekje, dan is de

Maar de uit te voeren handelingen zijn nu eenmaal

kans ooit door pech te worden overvallen, werkelijk

noodzakelijk. De wezenlijke, plezierige kant van

minimaal. Wij wensen U veel plezier op al Uw

het bezit van een caravan is, dat het Uw week-end

tochten. U kunt met Uw nieuwe caravan vele jaren

en Uw vakantie volop en in volle vrijheid tot hun

vooruit. Dat wij niet overdrijven, bewijzen de tevre -

recht doet komen; hetzij dat U verkiest op één

denheidsbetuigingen van bezitters van nu al vrij

plekje te blijven genieten, dan wel dat U het trek-

oude KIP-caravans; die oudjes doen het overigens

k~n

nog altijd best.

en zwerven in het bloed zit en juist het voort-

durend wisselend landschap U bekoort met het
verrassende van steeds nieuwe horizonten.
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ALGEMENE RICHTLIJNEN

WAAROM EEN OPLOOPREM?

Uw auto wordt door U goed verzorgd, 500, 1000,

Al le mode llen zijn uitgerust met een op looprem-

2500 km-beurt, st eeds iedere 10.000 km. etc. Hoort

insta l latie . Deze werkt als volgt: zod ra de caravan

U iets piepen, dan vlug naar de garage . Er zijn ve le

in loopt o p de auto (na het intrappen van de auto-

mensen, die een caravan verkeerd beoordelen en

rem ), wo rdt auto matisch de caravanoplooprem in

hierdoor later in nare situaties komen te verkeren.

erk ing gest eld d .w .z. zod ra de auto en caravan

Een caravan heeft wel iswaar geen motor, maar de

d ichter bij el kaar komen. Indien men achteruit rijdt

wielen, remmen, chassis, verlichting, raamrubbers

komt d e auto ook dichter bij de caravan waardoor

etc. hebben dezelfde funktie als bij een auto. Al

de rem eveneens in werking treedt. Om dit te voor-

deze onderdelen hebben dan ook dezelfde onder-

komen heeft men een blokkering in de vorm van

houd nodig als van een auto. Bovendien vragen in-

een pal (3) aangebracht die men in de st and dient

terieur, houtwerk, bekled ing en gordijnen, gasstel,

aan te b re ngen zoals deze op de tekening gestip-

watertank, accessoires etc. ook regelmatig om een

peld is aan gegeven .

onderhoudsbeurt. In dit boekje vindt U hiervoor
verschillende nuttige w e nken .
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REMMEN
Evenals bij een auto,
dienen ook de remmen
van de caravan regelmatig te worden bijgesteld.
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beschreven staat, dan gelieve U zich tot Uw caravandealer te wenden.
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H

REGELMATIG ONDERHOUD HOUDT UW
CARAVAN NIEUW EN BLIJFT U TEVREDEN.
Mocht U iets willen weten, dat niet in dit boekje

1
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= breekkabe l
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BACK-O-MATIC

van kogel en / of koppeling van de auto losraakt de

De oplooprem is voorzien van een schokde~per

handrem van de caravan aangetrokken wordt.

om betere rij- en remeigenschappen te verkrijgen.
Naar onze mening verdient de oplooprem de voorkeur boven alle bestaande remsystemen en wel
door zijn grote technische eenvoud. De oplooprem is veilig, niet kwetsbaar, vraagt weinig onderBij modellen uitgevoerd met het z.g. "Ruckmatic"systeem, behoeft de pal niet ingezet te worden.
Dit systeem stelt namelijk bij het terugrijden automatisch de rem praktisch geheel buiten werking.
De pal (3) is hier voor noodgevallen nog aanwezig.

ll1

Laat uw oplooprem tenminste eenmaal per jaar con-

U troleren

I

Na het aantrekken van de handrem (door de zware
schok) breekt de bevestigingsring van de breekkabel. Het is verboden om de breekkabel te beves-

i tigen

aan de kogel van de trekhaak. Voor dit doel

dient een ander vast en stevig punt aan de achterzijde van de auto te worden gebruikt, bijv. aan de

houd.

""

.

en opnieuw afstellen. Een niet goed afge-

stelde oplooprem veroorzaakt bij optrekken en afremmen stoten van uw caravan.

bumpersteunen .èn wel zodanig dat de kabel bevestigd is nabij de trekkogel.

SCHOKDEMPERS
Bent u van plan met de caravan verre reizen te
maken, dan adviseren wij u alsnog schokdempers
te laten aanbrengen. De nodige voorzieningen voor
deze montage zijn reeds genomen. Uw dealer heeft
de iuiste schokdempers in voorraad.

BREEKKABEL

BANDENSPANNING

Aan de remhevel van de oplooprem is de wettelijk

De spanning van Uw banden moet 2,3 atm. zijn in

verplichte veiligheids-kabel bevestigd. Deze wordt

koude onbeladen toestand. Staat er echter bij de

meestal breekkabel genoemd. De breekkabel zorgt

maataanduiding op Uw band een

ervoor, dat in het geval de caravan bijv. door breuk

de spanning tot 2,5 atm. worden verhoogd.
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C", dan moet

BANDEN
Kip toercaravans zijn voorzien van eerste klas banden .

Caravanbanden

behoeven

praktisch

WIEL VERWISSELEN

geen

krachten op te vangen bij sturen en optrekken zij behoeven alleen maar te rollen en te remmendaarom leveren zij slechts zelden moeilijkheden
op.
Hiervoo r zijn een reservewiel en een goede schaar-

WIELKEGGEN
In een handig aangebrachte wielkegkast bevinden

~noodzakelijk.

zich de wielkeggen, die onontbeerlijk zijn voor

delen. Draai eerst de moeren zover los, ·dat ze

veilig parkeren.

verder nog gemakkelijk met de hand losgedraaid

NIET /dj
ifof1JPAI(T 300

de as waa raan het te verwisselen wiel bevestigd is

U dient daarbij

als ~

kunne n worden. Plaats hierna de schaarkrik onder
en we l zo dicht mogelijk bij het betreffende wiel.
Draai de krik zo hoog op dat het wiel vrijkomt van
de grond en verwijder de moeren van de tapeinden.
Neem het te verwisselen wiel van de as en bevestig
het reservewiel. Draai nu eerst alle moeren hand-

vast op de tapeinden, laat de krik zakken en draai
tenslotte de moeren met het daarvoor bestemde
gereedschap goed vast aan. Een goede raad: leer
voor het vertrek hoe u het caravanwiel erop en eraf
moet krijgen en PROBEER HET EEN KEER!
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KONSTRUKTIE/MATERIALEN

keiijk te onderhouden. Een minimaal onderhoud is
voldoende om uw caravan "nieuw" te houden. Uw
caravan moet op de zelfde manier onderhouden

HOE IS UW CARAVAN GEMAAKT?

worden als de auto, dus regelmatig wassen met

Een enkel woord is voldoende om u vertrouwd te

goede autoshampo en tenminste tweemaal per jaar

maken met de konstruktie van uw caravan. Wij zijn

met een goede wassoort behandelen. De noodza-

trots op onze "kampeerwagens" en stellen er prijs

kelijkheid hiervan wordt groter als uw caravan op

op, dat u weet waarop die trots is gefundeerd. Het

de camping onder bomen staat, of als uw caravan

chassis is oersterk, niet alleen berekend op mooie

zich in een omgeving bevindt waarin van luchtver-

asfaltwegen, maar evenzeer op slechte wegdekken.

vuiling sprake is.

Voor onderstel, as, oplooprem, draaisteunen, neuswiel, wielen, banden etc. worden steeds de beste
onderdelen gebruikt. Vooral door hun stevige konstruktie zijn Kip-produkten bekend om hun soliditeit.

WAAROM ALUMINIUM?
Veel wordt er gepraat over het materiaal waarvan
de

caravan

gemaakt

moet zijn.

Als

materialen

kennen wij masonite, board, triplex, polyester en
aluminium. KIP-CARAVANS geeft nog steeds de
voorkeur aan aluminium. Waarom? Aluminium is
licht in gewicht, duurzaam van kwaliteit en gemak-

8

Aluminium en ramen nooit reinigen
met schoonmaakmiddelen die krassen
veroorzaken.

ISOLATIE
Alle typen zijn volledig geïsoleerd. Tussen dak, zijwanden en bodem is isolerend materiaal aange-

0 DERHOUD ONDERSTEL
\i 'at u zelf kunt doen
oppel in g d .w .z. het deel dat over de kogel aan de

bracht, dat ertoe bijdraagt, dat 's zomers de zonne-

auto

al t : goed in het vet houden .

warmte wordt teruggekaatst, terwijl in het koude

Smeern ippels: regelmatig smeren.

jaargetijde de kou wordt geweerd.

Bewegende del en: regelmatig oliën.
'eu wi el en uitdraa isteunen : regelmatig schoonma en en goed in het vet houden.
ielmoeren : regelmatig controleren of ze goed
vast z itten .
Houten del en: met houtveredelingsmiddel behande len.

Wat de vakman moet doen

HET ONDERSTEL

Bouten , moeren en bewegende delen: eerst na 50

Onderstel is een verzamelnaam voor alle delen die

km , vervolgens na 500 km en verder tenminste één-

een caravan een voertuig doen zijn. Hiertoe beho-

maal

ren de banden, wielen, remmen, het veersysteem,

(lagers afstellen en opnieuw invetten, remmen af-

per jaar laten controleren en behandelen

de delen van de wielophanging en het chass is. Het

stellen etc.). Ga niet zelf knoeien, maar laat een en

behoeft geen betoog dat vooral een goed onder-

ander over aan de vakman. Goed onderhoud voor-

houd van deze delen uw caravan een langere rij-

komt reparaties en wat nog belangrijker is: onge-

duur geeft.

lukken!
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KEUKEN

* de l uchttoevoeropeningen in de gascomfoorkast

Alle toercaravans zijn voorzien van een moderne

* gasapparaten een grote behoefte aan zuurstof

in geen geval bedekt mogen worden.

roestvrijstalen aan recht met diepe gootsteenbak en
een 2-pits gascamfoor met elektro-thermisch beveiligde branders . Overtuigt u er altijd van dat het gas
uit is, het rooster en de branders zijn afgekoeld, alvorens u de keukenklep sluit. Er is voldoende bergruimte in elke keuken in de vorm van bovenkasten
en kastjes met laden voor bestek .

...

hebben. Bij in werking zijnde gasstellen moet
daarom steeds voor voldoende toevoer van frisse
lucht worden gezorgd door het openen van dakluik, raam, deur of ventilatieroosters.
* veranderingen aan de installatie aanleiding tot

storingen kunnen geven . Geen brandbare voorwerpen in de buurt van de branders.
In verschillende luxe modellen is een 3-pits gascom-

ioor met oven ingebouwd. Het gascamfoor is abso-

GASCOMFOOR

luut ongevaarlijk door de ingebouwde thermische

Om het gascomfoor, waarvoor andere ventilatie-

beveiliging. U dient wel de knop na het aansteken

gas-

I van het gascamfoor enige tijd ingedrukt te houden.

stellen, op bevredigende wijze te laten funktio-

Zodra daardoor de beveiliging op temperatuur 1s

neren, moet er op gelet worden dat:

gekomen, zal het gascamfoor blijven branden.

* snel openen en sluiten van deuren , ramen en

KOELKAST
Indien Uw caravan is uitgerust met een koelkast,
kan deze tijdens het rijden op de 12-volts installatie

voorwaarden

gelden

dan

voor

vrijstaande

schuifladen tijdens het koken vermeden wordt.
De hierbij ontstane zuig- en drukstromingen van
de lucht kunnen, vooral bij lage vlam, de brandervlammen doen uitgaan. Dit wordt vooral ver-

van Uw auto werken. Let er echter wel op dat, wanneer de motor van de auto niet draait, Uw accu

oorzaakt door deuren en schuifladen in de kast

zeer snel uitgeput raakt. Schakel daarom tijdens

waar het gascamfoor zich bevindt.

rustpauzes de 12 volt voeding van de koelkast uit.
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Kneedbare Koelkasten
Electralux heeft een dermate groot assortime nt ko elkasten voor caravans,
dat je haast kunt spreken van een kneedbare koelkast.
Wat voor ruimte u in uw caravan ook over heeft , e r is altijd 'n electralux
die erin past. In noodgevallen een 25 li ter koe lbox , in royale gevallen een
152 liter kast, en daartussen is praktisch alles mogelijk.
Goed om te onthouden wanneer u aan vervangi ng toe bent.

8J ELECTROLUX
VOOR DIE PAAR MENSEN
DIE NOG 'T BESTE WILLEN.

Vraag Uw KIP-dealer naar informatie en inbouw-mogelijkheid .
11

I.
~

~
i

WATERVOORZIENING

altijd met een natte spons en een goed schoon- ?

De modellen z ijn uitgevoerd met een elektrische

maakmiddel te gebeuren, bij voorkeur v l oeibaar. ~

pomp, die door middel van een tandwielsysteem

Het reinigen zonder water of met een verkeerd

het water omhoog brengt. Uw elektrische pomp

schoonmaakpoeder heeft direkt ernstige kras sen en

mag nimmer "droog" werken.

soms zelfs mat en lelijk worden tengevolge.

VOOR HET VULLEN DE JERRYCAN STEEDS GOED
OMSPOELEN.

DEUREN

RAMEN

Alle toercaravans zijn voorzien van een zogenaam-

r

de

11

pre-hung" deur. Het is mogelijk de bovendeur

De Kip -Caravans ziJ·n met twee soorten ramen uit- rJI{; ..- te openen. In beide gevallen wordt een goede
gevoerd:
a. ramen die gevat zijn in een geanodiseerd alu-

.

J•

Î<oMP.

1f1'

waa rborg voor een afdoende ve ntilatie geboden.

BUITENDEURSLEUTELS

miniurn frame. Deze behoeven geen onderhoud.

Leg één sleutel op een voor anderen onbereikbare

b. ramen met rubberranden. Hiervan dienen de

plaats, bijv. in het dashboardkastje van uw auto .

rubberranden regelmatig met talkpoeder te wor-

Vergeet of verliest u een sleutel, dan heeft u altijd

den behandeld, hetgeen scheuren, uitdrogen en

een reserve exemplaar bij de hand (uw caravan

barsten voorkomt. Ons advies is dit tenminste

hangt aan de auto of uw auto staat bij de caravan).

tweemaal per jaar bijv. in voor- en najaar te ver-

Noteer het nummer van uw sleutel in uw agenda.

zorgen.

Een nieuwe sleutel is dan gemakkelijk te

/

ONDERHOUD PLEXIGLAS
De plexiglas ramen van uw caravan, die getint en
zonwerend zijn, dienen met zorg te worden behandeld. Ze mogen nimmer met een droge doek
worden schoongewreven. Het schoonmaken dient

12

NUf

llen.

Ventilatie

CONDENS IN DE CARAVAN?
CONDENS UIT DE CARAVAN!

lan g is het 's avonds voor het slapen gaan en 's
ochte nds na het ontwaken de caravandeur een

Lucht kan een bepaalde hoeveelheid wate rdam p

po o sje

bevatten. Warme lucht kan meer waterdamp vast-

verve rst kan worden. Ventilatie 's nachts via het

houden dan koude . Wanneer nu warme lucht af-

geopende dakluikje is ook erg belangrijk. Ook kan

koelt, bijv . tegen koude ramen, dan kan deze koud

m en bi jv. ' s nachts enkele ramen op een kier

geworden lucht de hoeveelheid aanwezige water-

zette n . Dit is mogelijk door de raamuitzetknoppen

damp niet meer bevatten . Dit heeft tot gevolg dat

op hun uiterste stand te zetten (eerst zijsluiting los-

de waterdamp condenseert tegen de ramen (de

ma ke n). Voor een nog betere ventilatie zijn in de

ramen beslaan) . Dit geschiedt vooral als de tempe-

de u r en in de wanden afsluitbare ventilatieroosters

ratuur buiten aanmerkelijk lager is dan binnen. Er

aange bracht. Heeft U een voortent, dan kunt U ' s

komt veel vocht vrij in de caravan door het koken

nachts ook het bovenste deel van de deur of het

(zowel de gasvlam als dampend water levert vocht

raam in de deur open laten staan.

op). Ook de mens geeft veel vocht af: transpiratie

Slu it de ventilatieroosters in de deur en wanden

open

te

houden, opdat vocht ige

luch t

en uitademing. Aangezien een caravan een water-

niet af, want een goede ventilatie voorkomt con-

dichte buitenwand moet hebben, is vocht alleen te

dens en houdt de lucht in Uw caravan fris .

elimineren door voldoende te ventileren . Van beBelangrijk:
Wanneer meerdere personen voor langere
tijd verblijven in de caravan, waar veel gerookt, gekookt etc. wordt, dan moet extra
aandacht aan de ventilatie worden be·
steed. Dit kan o.m. door: openen van
ramen, bovendeur, aanbrengen van elek·
trische ventilator etc.

Kip
ventilat ie
systeem
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VERLICHTING

gewenst zorgen voor het verwisselen /aanbrengen
van 6 volts lampjes .

VERLICHTINGSSCHEMA
ELEKTRISCH 6/12 V

58/ L. bruin = breedte-licht
links. Achterlicht links.
Nummerplaatverlichting.
L/blauw = richtingaanwijzer links.
54g/ wit = binnenverlichting.
31 / zwart = massa.
R/ groen = richtingaanwijzer rechts.
58r/rood =breedte-licht
rechts. Achterlicht rechts.
54/ geel = stoplichten
links + rechts.

AANSLUITING OP DE AUTO
De bedrading voor de verlichting waarmede de verbinding auto-caravan tot stand komt, dient door
Uw garagehouder te worden aangebracht. Het aan-

.

sluitpunt op de auto is een 7-polige, stofdichte
kontaktdoos . Deze wordt gemonteerd op een speciaal daarvoor aangebrachte plaat aan de trekhaak.
De caravan zelf is uitgerust met een 7-polige steker,

ATTENTIE

welke correspondeert met de 7-polige kontaktdoos

ZORG ERVOOR DAT DE VERLICHTINGSKABEL AL TIJD GOED WORDT
OPGEHANGEN EN DUS NIET OVER HET
WEGDEK KAN SLEPEN!

aan de auto.
Praktisch iedere caravan in Europa is uitgevoerd
met een elektrische bedrading volgens nevenstaand
verlichtingsschema.

TIP

Dit schema sluit aan op de elektrische bedrading

U doet er wijs aan te zorgen dat er altijd reserve-

van bijna elke auto. Alle caravans worden standaard

lampjes in de caravan aanwezig zijn. Het komt de

uitgevoerd met 12 volts lampjes . De dealer kan des-

veiligheid ten goede en bespaart U ongemak.
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BINNENVERLICHTING

VERLENGSNOER

ELEKTRISCH 220/12 V

Een verlengsnoer, dat moet bestaan uit 3-aderige,

Uw caravan is uitgevoerd met een of meer inge-

goedgekeurde buitenkabel, kunt U bij Uw dealer

bouwde wandkontaktdozen en verlichtingspunten,

op iedere gewenste lengte bestellen. Daarbij be-

waaronder comb inatielampen.

horen vanzelfsprekend een goed passende kontakt-

De combinatielamp heeft een 12 volt en 220 volt

stop en koppelkontaktdoos. Gebruik nimmer snoe- ,,

lamp, alsmede een ingebouwde wandkontaktdoos.

ren zonder aardkontakten in de kontaktstoppen.

Het geheel geaarde 220 volt-systeem wordt door
ons zorgvuldig gecontroleerd. De elektrische installatie

voldoet aan de

[Fa

: 0 - - - < J ·~

keuringseisen volgens de

nieuwe normen.

VERANDERINGEN AAN EN
UITBREIDINGEN VAN HET 220-VOLTSYSTEEM MOGEN UITSLUITEND DOOR
EEN ERKEND INSTALLATEUR WORDEN
UITGEVOERD.

Wist U dat alle geleidende delen zoals:
buitenwand, sierlijsten, chassis en zelfs het
roestvrijstalen aanrechtblad afzonderlijk
geaard zijn?

STROOM INSCHAKELEN
BUITENKONTAKTDOOS

Denkt U erom, dat U altijd eerst de koppelkontakt-

Dit bevindt zich in de zijwand. Zoals al eerder is

stop in de kontaktdoos (A) op de caravan steekt en

opgemerkt, is het gehele systeem geaard. Om oxy-

daarna pas de kontaktstop in de op spanning staan-

datie tegen te gaan is het zaak om van tijd tot tijd

de kontaktdoos (8) op de camping. U loopt dan

de polen van de buitenkontaktdoos te voorz ien van

nooit met een onder spann ing staande snoer/ kon-

zu urvrij vet (vaseline).

taktdoos in Uw handen.
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STROOM UITSCHAKELEN

Het aansteken geschiedt als volgt :

Nu moet U precies omgekeerd handelen. Eerst dus

a. De hoofdkraan op de fles en tussenkraan van de

de kontaktstop (B) uit de kontaktdoos nemen en

gasleiding in de keuken opendraaien.

daarna pas de koppelkontaktdoos (A) uit de kon -

b. De kraan aan de gaslamp opendraaien.

taktdoos op de caravan nemen.

c. Gelijktijdig met b.

het vuursteenontstekings-

mechanisme in werking stellen door aan het

GOED

knopje van de lange stift aan de onderzijde van
de kraan te draaien totdat de lamp brandt. In de
regel brandt de lamp na enkele keren draaien.
Brandt de lamp na ongeveer 20 seconden nog

Î

n iet, dan moet U de kraan aan de lamp dicht-

•

draaien, even wachten en dan de procedure als

FOUT!

vermeld onder b. en c. opnieuw uitvoeren.

VERWISSELEN VUURSTEENTJE
De lange stift (Önderzijde gaslamp) naast de kraan

GAS

van de gaslamp geheel losdraaien. Nieuw steentje

In modellen die tevens met gasverlichting zijn uit-

plaatsen en weer vastdraaien. In iedere caravan

gerust worden_ lampen van hoogwaardige kwaliteit

is een gaslamp met onbreekbaar kapje, die niet

toegepast, met een zeer grote lichtsterkte en een

meer met· een lucifer behoeft te worden aange-

uiterst "schone" verbranding.

stoken.
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ATTENTIE
Voor lampen

Voor gasstel, gaslamp,

met vuursteen-

ontsteking geldt dat na gebruik
van de gaslamp de kraan aan

:::11

I[

de

I

onder

lamp

en

de

hoofdkraan

de bovenkast

moeten

worden afgesloten.
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leiding,

kranen,

koppel-

stukken, drukregelaar, etc. zijn de beste materialen/
onderdelen gebruikt. De gehele installatie is op de
fabriek en bij Uw dealer zorgvuldig gecontroleerd.
Verwijder NOOIT de drukregelaa r en gebruik UITSLUITEND de door KIP aanbevolen gasfles.
Denk eraan met volle flessen (reservefles ) en vul
nippel te vertrekken. Er is voor gezorgd dat de gasfles buiten op de dissel kan staan.
Verander dit niet en zet de fles onder geen voor-

@

waarde binnen in de caravan.

VERWISSELEN VAN GASKOUSJE
1. Kunstvezel kapje voorzichtig naar boven schuiven
en afnemen.
2. Oud gaskousje van houder schroeven en door
het nieuwe vervangen. Denk erom dat U het
kousje uitsluitend vastpakt aan de porseleinen
houder en nooit het kousje zelf aanraakt (teer
materiaal).
3. Kunstvezelkapje weer voorzichtig aanbrengen.
Geen vuur in de caravan ontsteken! Een lekkage
bij een verbinding konstateert U het beste met

Ruikt u gas in uw caravan, of is uw gasverbruik ineens veel hoger geworden, sluit
dim alles af en laat de oorzaak opsporen
en het euvel verhelpen. Probeer nooit met
lucifers of dergelijke de oorzaak op te
sporen.

een beetje zeepwater (schuimbellen).
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DE GASFlES

Het gascircuit in Uw caravan is zorgvu ldig gecon-

Een grote gasfles op de dissel verhoogt de druk op

troleerd en in orde bevonden . Uitbreiding, veran-

Uw trekhaak. Het is beter om de standaardflessen

deringen, reparaties etc. mag U niet zelf uitvoeren.

te gebruiken, die Uw dealer U kan leveren. Een

Neemt U daarom in voorkomende geva ll en kontakt

reserve- evt. kleinere fles, passend op de drukrege-

op met Uw dealer en / of met een erkend gasfitter,

laar van de caravan kan vooral in het buitenland

carrosseriebedr ijf etc.

zeer van pas komen. Denkt U eraan dat U de druk-

Opm.: Laat het gascircuit eens per jaar controleren ;

regelaar die de fabriek standaard op Uw caravan

de eerste keer na 500 km rijden of na 2 maanden.

1'

De gehe le gas installati e dient na 500 km op dichtheid en het vastzetten van de bevestigingsstukjes
geco ntroleerd te worden .

•
VERWIJDER NOOIT DE ORIGINELE DRUKREGELAAR EN GEBRUIK PROPAANGAS.
GEBRUIK DE GASLAMP, OVEN OF HET
COMFOOR NOOIT VOOR VERWARMING
VAN DE CARAVAN .

heeft aangebracht niet mag vervangen door een

TIP

ander type. U dient voorts grapaangas te gebru iken

Zorg ervoor dat U alt ijd een of twee reserve gas-

omdat de in de caravan aanwezige apparaten daar-

kousjes in de caravan hebt. Het voorkomt onp le-

op afgestemd zijn.

zier ig oponthoud in Uw vakantie.
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VERWARMING
GAS
Truma kachels zijn door hun gesloten verbrandingscircuit (aanvoer van onder de caravan, afvoer naar
keuze onder de bodem of door het dak) u itstekend
geschikt voor de inbouw in caravans . De kachels
zijn volgens de laatste ontwikkelingen gekonstru eerd, bijvoorbeeld met therma-e lektrische beveili-

ging

(dit voorkomt

u itstroming

van onverbrand

gas), ontsteking door m iddel van een Piezo ontsteker en ingebouwde thermostaat; volkomen reukloos

door

het

vlotte

verbrandingssysteem .

De

kachels hebben een hoog rendement van 95 tot 98
procent, waardoor de verbranding optimaal benut
wordt, zodat de caravan snel op temperatuur is en
men een relatief laag gasverbruik heeft.
Bij eventuele latere inbouw van een centraal hete
lucht verwarmingssysteem, welke aanbouw bij elk
type Truma kachel mogelijk is, wordt de warmte in
uw caravan optimaal benut. Ook condensvorming
wordt door het verbrandingssysteem van de Truma
kachels bestreden. Door de fabriek zijn alle voorzieningen getroffen om te bevorderen dat deze uitstekende

gasverwarming

tot

volle

tevredenheid

fun ktioneert.

Bij iedere kachel is een
duidelijke gebru iksaanwijzing aanwezig.

Ruikt u gas in uw caravan, of is uw gasverbruik ineens veel hoger geworden, sluit
dan alles af en laat de oorzaak opsporen
en het euvel verhelpen. Probeer nooit met
lucifers of dergelijke de oorzaak op te
sporen .
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HET RIJKLAAR MAKEN
VAN DE CARAVAN

kunnen beschadigen. Schuif de achter- en voor-

Kijk de kastjes na of er niets kan omvallen of

gordijnen open voor een eventueel vr ij doorzicht

breken. Serviesgoed afdekken met een doek tegen

via de achteruitkijkspiegel van de auto. Zijn alle

rammelen. Sluit altijd de hoofdkranen van de gasin-

ramen inclusief het dakluik goed gesloten, sluit dan

stallatie voor u wegrijdt.

de caravandeur en u bent klaar om weg te rijden.

Verdeel de reisbagage zodanig over de bergruim-

DOORZICHT RAMEN EN SPIEGELS

ten, dat de druk op de koppeling ca. 40 kg is. Deze
mag echter nooit de 75 kg overschrijden. U moet
de dissel nog kunnen tillen zonder al te grote
krachtsinspanning. Een goede gewichtsverdeling is

•

zeer belangrijk, want alleen op die manier rijdt u
prettig. Controleer of laden en kastjes niet open
kunnen gaan tijdens de rit. Lampekappen en gloeilampen kunnen onder het rijden lostrillen met de

kans op stukvallen. Demonteer ze daarom voordat
u gaat rijden en berg ze op een plaats waar ze niet

Door

de

laaggeplaats te

voor-

en

achterramen

bieden alle modellen tot en met een lengte van
5.10 m. een doorzicht tijdens het" rijden . Maar niet
alleen dit doorzicht is voldoende. Goede buitenspiegels verhogen niet alleen de vei ligheid, maar
zijn

bovendien

aanbeveling om

wettelijk verplicht. Het verdient
een

royaal exemplaar te

laten

monteren, dat het best uitschuifbaar kan zijn voor
het rijden met en zonder caravan.
Laat de buitenspiegels door uw
dealer monteren.
Verder wijzen wij u op het wettelijk
voorschrift dat de trekauto voorzien moet zijn van zijrichtingaanwijzers.
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HET AANKOPPELEN EN
WEGRIJDEN
De procedure van het aankoppelen lijkt op papier
wat ingewikkeld, maar wanneer u het een paar
maal gedaan hebt, merkt u het wel, dat het even
een "slag" is.

te rs naar de auto -trekhaak trekken. Sluit dan de
kop peling over de kogel van de trekhaak . Draai en
haa l nu het neuswiel omhoog. Zorg en controleer,
dat de koppeling gesloten is. Haak de veiligheidskabe l aan. Steek de kontaktstop van de caravan in
de kontaktdoos van de auto. Het sleufje komt aan
de o nderkant; beveilig de steker d.m.v. het klepje .
Co ntroleer alle caravan lichten. Terwijl u zelf de ver-

Volg bij het aankoppelen steeds dezelfde volgorde .

li chting in de auto bedient, gaat iemand anders

Laat iedereen de caravan verlaten. Zorg, dat de

achter de caravan staan voor de controle van de

caravan niet kan wegrollen. Draai de steunen om-

knipperlichten, stoplichten, achterlichten en ook

hoog. Rij de auto langzaam achteruit tot dichtbij de

de breedtelichten aan de voorzijde van de caravan

trekdisseL Laat iemand u aanwijzingen geven zodat

controleren. Controleer of u met de buitenspiegels

er niets beschadigd kan worden .

het linker en rechter weggedeelte kunt overzien.

Zet de auto op de handrem. De parkeerrem van de

Achteropkomend verkeer is even belangrijk als

caravan los zetten en de caravan de laatste centime-

tegemoetkomend verkeer. Gebruik goede spiegels.
De caravandealer heeft ze. Als alles in orde is bevonden, kunt u wegrijden, maar het is een goede
gewoonte om na een meter of dertig te remmen
(ter controle). Een van de reisgenoten kan inmiddels de vrijgekomen kampplaats controleren en
zorgen, dat deze er zo uitziet, dat een volgende
kampeerder er zo kan neerstrijken.
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HET ONTKOPPELEN EN
PLAATSEN VAN DE
CARAVAN

Nimmer met achtersteunen of neuswiel de wielen
vrij maken van de grond. De ondersteuning is uitslu itend bedoeld om

schommelen

in de veren

tegen te gaan, nergen s anders voor. Op drassige
gronden tevoren enkele plankjes neerleggen op de

I
I
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Op de kampplaats aangekomen, zet u de auto op

plek waar de grondsteunen komen te rusten. Een

de handrem en de caravan op de parkeerrem. Laat

platte steen kan desnoods ook dienen.

het telescopische neuswiel zakken tot op de grond,
het liefst onder enige spanning, om het losnemen
van de koppeling te vergemakkelijken.
Ontgrendel de koppeling als beschreven op pa~ina

•

21. Maak de breekkabel los van de auto, neem de
steker uit de kontaktdoos en verwijder nu de auto
van de caravan. Staat de caravan nog niet op de
niet zo

juiste plaats, dan kunt u deze daarheen manoeuvreren met behulp van de 4 daarvoor aangebrachte
handgrepen.
Stel de caravan horizontaal op door het uitdraaien
van de achtersteunen en door correctie met het
telescopische neuswiel. Zorg ervoor dat de caravan
altijd waterpas staat en de steunen goed uitgedraaid zijn. Vooral bij het slapen is het van belang,
dat u horizontaal ligt.
22
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HET CARAVANGEWICHT

HET RIJDEN MET DE
CARAVAN

In de folder en op het registratiebewijs staan de

Hebt U volgens de richtlijnen alle controlemaat-

werkelijke gewichten vermeld, namelijk het com-

regelen genomen, dan kunt U nu gaan rijden.

plete

Het is raadzaam na een meter of dertig toch nog

eigen

gewicht van

de caravan,

plus het

gewicht, dat de caravan mag wegen incl. bagage.
Overbelasting, door het inladen van teveel bagage
VALT NIET ONDER GARANTIE. Uit langdurige
ervaring is bekend, dat zolang het toegestane totaalgewicht per type niet overschreden wordt er
absoluut geen klachten komen.
De opgegeven gewichten zijn zonder uitzondering
de zuivere gewichten.

even te stoppen, om te co ntroleren of de oplooprem werkt, tevens om nog even achterom te zien
naar Uw stanplaats of U echt niets hebt vergeten.
Denkt U er vooral om dat U tijdens het rijden
nimmer personen mag vervoeren in de caravan!
U gebru ikt Uw auto ook in Uw vrije tijd nietwaar?
Wees werkelijk vrij, ga ontspannen zitten, geniet
van het landschap en van het weer, jakkeren heeft
geen zin, U wint er geen tijd mee en U mist de
kans op genieten . Kies Uw rijtempo niet te hoog; U

..

ZORG ERVOOR DAT UW CARAVAN NOOIT
TE ZWAAR BELADEN WORDT. HIJ IS
GEBOUWD VOOR UW PLEZIER EN NIET
VOOR VRACHTVERVOER.

moet nu eenmaal rekenen op een wat langere remweg dan wanneer U zonder caravan rijdt.
Probeer echter, zonder de voor U geldende maximumsnelheid te overschrijden, zoveel mogelijk met
het overige verkeer mee te rijden. U wordt dan zo

Zorg ervoor dat de buitendeur van de
caravan tijdens het rijden goed is afgesloten.

min mogelijk betrokken bij inhaalmanoeuvres .
Bedenk bij het inhalen (vooral in de bebouwde
kom) dat de caravan wat breder is dan de auto.
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Tijdens het inhalen komen we veel eerder tot het

in de vroege ochtend hebt U ook minder hinder

zo gevaarlijke "snijden" van de medeweggebrui-

van langzaam rijdende voorgangers, die maken dat

kers. Voor een inhaalmanoeuvre is dan ook veel

U niet voldoende tempo kunt houden, wat kan

meer tijd nodig dan U normaal gewend bent. Niet

leiden tot te hoge motortemperaturen. Maak 's

alleen U kunt zelf moeilijker inhalen, maar door de

ochtends voor het vertrek even een lijstje van de

lengte van de combinatie wordt U ook moeilijker

in kopen die gedaan moeten worden.

ingehaald door anderen. In verband hiermee moe-

Ziet U onderweg in dorp of stad een geschikte par-

ten we er steeds voor zorgen zoveel mogelijk

keergelegenheid, ga dan even winkelen;

rechts te gaan rijden en steeds voldoende invoeg-

tevens een welkome pauze in de ochtendrit.

dit is

ruimte tussen U en Uw voorligger te houden. Uw

Tank altijd 's ochtends benzine, vul dan tegelijkertijd

motor moet toeren maken, dan is hij op z'n sterkst.

de waterjerrycan. U bent dan, wat dit betreft, onaf-

Trekt dus gerust met volgas op, tot U de topsnel-

hankelijk van

Uw bivak. Wanneer U onderweg

heid hebt bereikt die in de gekozen versnelling

stopt bijv. voor de lunch, dan is het aan te raden

mogelijk is, schakel dan door naar de volgende ver-

de caravan niet te ontkoppelen indien U op een

snelling. Dit doorschakelen moet speciaal in de

geschikte plek naast de rijweg (parkeerhaven l:>f

bergen snel en soepel gebeuren om geen vaart te

picknick -plaats) verblijft. Eventueel voorste steun of

verliezen. In bergachtig terrein moet U vooral naar

neuswiel laten zakken. Let op, dat auto en caravan

een lagere versnelling terugschakelen. U remt dan

ten opzichte van elkaar horizontaal liggen, zonder

op de motor; voet- en handrem worden alleen,

knik, anders is er iets met de belasting of met de

indien nodig bij tussenpozen gebruikt voor wat bij-

trekhaak niet in orde.

remmen. Het is aan te raden, moeilijke bergpassen

Wanneer U een tunnel nadert, zet dan de zonne-

in de bergen 's ochtends vroeg te rijden, in de

bril af, want anders ziet U in het donker opeens

koelte presteert Uw motor niet alleen meer, maar

niets meer.
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Moet U ergens gedwongen halt houden op een

kampeerterrein of een ander bivak uit te zien. Wij

niet zo geschikt punt, dan direkt het driehoekig

vinde n

waarschuwingsbaken een eind achter de caravan

vo ldoende.

aan de rand van de weg, ter waarschuwing van het

Kijk ' s middags naar een

een

maximum

dagtrajekt

11

van

300

km

Camping" uit. U heeft

achteropkomend verkeer.

dan -

Is het een keer nodig af te koppelen op hellend

beste p lekjes nog voor het kiezen .

terrein, dan moet U allereerst voor en achter de

H et is een goed gebruik -

wielen de bijgeleverde wielkeggen plaatsen, dan de

-

parkeerrem aantrekken en eerst afkoppelen.

te vragen . Bij vertrek neemt U afscheid en infor-

Er zijn natuurlijk wel automobilisten die in luttele

meert U naar eventue le kosten.

althans op doortrekkersterreinen -

de

waar U ook gaat staan

eerst de eigenaar van de grond om toestemming

dagen enorme afstanden afleggen. Doe het li ever

Op elk kampeerterrein gelden bepaalde kampeer-

wat kalm aan, dan geniet U meer van de omgeving.

regels , volg die royaal op, want ze zijn er ook in

Het is verstandig om bij een trektocht vroeg op pad

het belang van Uw gezondheid en Uw vakantierust .

te gaan en omstreeks 4 uur 's middags naar een
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WAARSCHUWING

Laat geen personen toe in de caravan tijdens het rijden. Het verblijf van personen in de
caravan tijdens de rit is wettelijk niet toegestaan.
Denk ook aan uw huisdieren. Deze kunnen gemakkelijk opgewonden, angstig, etc. worden,
met alle nadelige (onplezierige) gevolgen voor u.
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IN DE BERGEN
Velen, die het nog nooit
om met een caravan de

helling of slecht terrein vast te zitten, dan kunt u

hebb~(e~n, ~ b~

b~~

angst blijkt naderhand stee '· .
het bergrijden valt echt

· tè
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moeilijkheid het best klaren door de combi-

1e achterwaarts te laten "scharen" zoals zovaak

· anzelf gebeurt bij het achteruitrijden. Bij het weg-

en u vooral tegen steilere

rijden kan de auto dan eerst zelf een kleine aanloop nemen voordat deze het volle gewicht van de

hellingen snelheid houdt; heeft u geen moeilijk-

caravan moet trekken. Afdalingen mogen nooit al

heden. Moeilijker wordt het wan neer u noodge-

remmend worden gedaan . De remmen moeten niet

dwongen bent in files te rijden. Vooral tijdens het

teveel worden gebruikt. We gaan steeds remmend

hoogseizoen op de passen is het filerijden niet te

op de motor naar beneden in dezelfde versnelling

van uw auto voldoend

•
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vermijden, dan komt het niet aan op de trekkracht

of een lagere dan omhoog nodig zou zijn geweest.

van uw auto, maar op een juist gebruik van de kop-

Wanneer de snelheid helling-af ook in een lagere

peling, die enorm veel te lijden heeft. De koppe-

versnelling nog toeneemt, dan moet vrij kort en

ling moet zo zuinig mogelijk worden bediend en

krachtig worden afgeremd tot een lagere snelheid,

onder deze omstandigheden zo weinig mogelijk

waarna u de combinatie opnieuw op de motor äf

slippen. Een verbrande koppelingsplaat kost u heel

laat remmen . Het is belangrijk de remmen vol-

wat zweetdruppeltjes en zult u moeten vernieuwen.

doende gelegenheid te geven om tussentijds af te

Normaal een helling oprijden geeft geen moeilijk-

koelen. Tenslotte nog een goed advies: bestudeer

heden, als de versnelling maar juist is gekozen. De

vooraf uw route op de kaart. Vrijwel altijd zal dan

motor mag gerust flink wat toeren maken, dan zal

blijken dat een zuidelijker gelegen doel beter te

tevens de koeling goed werken door snel draai-

bereiken is door in plaats van over de berg er door

op

te gaan. Legio tunnels en speciale spoorverbin-

snelheid moet u echter laten varen. Komt u op een

dingen maken het doorkruisen van de Alpen tot

ende
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ventilator

en

waterpomp.

Aanspraken

een eenvoudige zaak.

Het bedrag dat hiervoor

moet worden geofferd, is maar een fraktie van de
reparatiekosten van b .v. een verbrande koppeling.

TIPS VOOR DE
CARAVANNER

Dergelijke routes soms st2ilere hellingen worden

J

vermeden. Wanneer we de gehele combinatie in
een vreemde stad ergens willen parkeren, verdient
het aanbeveling om een plaatsje te zoeken bij touringcars voor vakantiegangers. De combinatie zal
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ongeveer even lang zijn als een touringcar en staat
daar het minst in de weg.

Wegrijden op een helling.

Tenslotte nog een goede raad: blijf onderweg re-

Als het wegtrekken op een steile helling moeilijk

gelmatig in de spiegel kijken. Van tijd tot tijd zult u

gaat , kan men door de combinatie te scharen het

merken, dat achter u een file auto's volgt, die niet

geheel in een minder steile stand zetten, waardoor

kan passeren. Stop, als dat mogelijk is, even aan de

de trekwagen even een "aanloop" kan nemen.

kant om de weg vrij te . maken voor al degenen, die

1. stop; 2. achteruit scharen, stuur rechts; 3. stuur

meer haast en minder tijd hebben dan u in uw

naar links; 4. indien voldoende ruimte stuur naar

vakantie.

links en wegrijden of 5. bij minder ruimte, rechts
vooruit trekken .

·!··o
· '·

Houdt de temperatuur van uw auto regelmatig in het oog en waak ervoor dat de
temperatuur van het koelwater niet te
hoog oploopt .
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Laat alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan uw caravan
uitvoeren voordat de caravan in de winterstalling gaat.
Voor reparatie en service naar uw KIP-dealer.

•

caravan in een voldoende vochtvrije stallin g

WINTERBERGING

wordt opgeslagen. , Kussens

Controleer de caravan even op lakbeschadigingen

opdat overal voldoende lucht bij kan komen.

vóór de winterslaap begint. Kleine beschadigingen

Matrassen tegen zonlicht beschermen.

overeind

zetten

kunt u desgewenst zelf herstellen. De caravan kan

3. water uit de tanks verwijderen, waterslangen

het beste onder dak staan. Plaats nooit een volko-

doorblazen. Waterpomp ook aftappen tegen

men waterdichte hoes over de caravan: het vocht

bevriezen.

kan anders niet weg. Niet alleen de stallingsruimte

vorstvrij bewaren.

moet ventilatie hebben, maar ook de caravan. Doe
dus alle scharnierende ramen op een kier, zet het
dakluik een eindje open en zorg dat alle kasten
openstaan. Denkt u bij winterberging voorts nog
aan de volgende punten:
1. alle etenswaren en dranken uit de caravan verwijderen.
2. textiel verwijderen en droog opslaan, tenzij de
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Elektrische pomp demonteren en

4. gasfles verwijderen en buiten de stalling opbergen.
5. caravan van binnen en buiten schoonmaken.
Lak bijwerken en in de was zetten.
6. Blanke en verchroomde delen licht invetten
met zuurvrije vaseline.
7. bestrijk de rubber raamlijsten met wat talk om
vastkleven te voorkomen.

losgenomen

met caravan vormen een nogal ingewikkelde ma-

worden en ingevet in de wagen worden be-

terie. Om U hierin enigszins wegwijs te maken zet-

waard.

ten wij de zaken voor U op een rijtje. •

8. wieldoppen

kunnen

het

beste

9. via aanwezige smeerpunten doorsmeren, wielmoeren afnemen en op de boutdraad een paar

Het gaat om de volgende dokurnenten:

A. kentekenbewijs van de personenauto;

druppels olie of een beetje molykotevet aan-

B. aanvullingsblad op dat kentekenbewijs;

brengen. Moeren weer vastzetten .

C. registratiebewijs, van de caravan;

Draaipunten van steunen goed invetten met

D. registratieverklaring

van

de

motorrijtuigenbe-

lasting.

bijv. kogellagerveL
10. remmen controleren en bijstellen.

A. het kentekenbewijs.
Dit bestaat uit drie delen:

De banden moeten tijdens de stallingsperiade op
spanning

blijven .

Heeft

de

stallingsruimte een

betonnen vloer, dan de wielbanden op plankjes
laten rusten als tussenlaag. Het beton onttrekt n.l.

..

- deel I bevat gegevens van de auto zoals het kentekennummer,

merk

en

type, chassisnummer,

ledig gewicht, enz.;
deel 11 is de tenaamstelling;

vocht aan de rubberbanden. Doe wat vettigheid

- deel lil is het bewijs van registratie en wordt

aan de steker ter voorkoming van corrosie en hang

ieder jaar vervangen (de kopie deel 111 bewaart

deze naar beneden. Doe er geen plastic zakje om-

U thuis en hebt U nodig als U de auto verkoopt).

heen, want dat vrijwaart niet tegen vochtinwerking .

CARAVANDOKUMENTEN
De bepalingen in de verkeerswetgeving over de
benodigde dokurnenten voor een personenauto
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B. het aanvullingsblad.
Het aanvullingsblad is een dokument dat bij het

C. het registratiebewijs .
Dit dokument wordt eveneens afgegeven door de

kentekenbewijs van de auto behoort. Hetzelfde

RDW en bevat gegevens van Uw caravan zoals

kentekennummer staat erop. Het geeft de bevoegd-

merk en type, chassisnummer, ledig gewicht , maxi-

heid om met die auto een caravan te trekken . U

mum laadvermogen en klasse van de koppeling.

hebt een aanvullingsblad alleen nodig als Uw cara-

Ee n registratiebewijs is verplicht voor elke caravan

van inclusief de bepakking, dus helemaal reisklaar,

die reisklaar meer weegt dan .750 kilogram . KIP

meer weegt dan 750 kilogram . Het aanvullingsb lad

heeft al zijn modellen laten keuren door de RDW

vermeldt o.a. de klasse van de koppeling en het

en U ontvangt -

na inzending van het ingevulde

maximum-caravan-gewicht dat met de auto mag

garantiebewijs -

onmiddellijk en gratis het regi-

worden getrokken.

stratiebewijs van Uw caravan.

Om een aanvull ingsblad te verkrijgen moet Uw

Het registratiebewijs fungeert tevens als nationali-

auto eerst door de Rijksdienst voor het Wegver-

teitsbewijs. Aan de grens oefent de douane hierop

keer worden gekeurd. De auto moet voorzien zij n

controle uit.

van een goedgekeurde trekhaak en van zijrichting-

D . de registratieverklaring van de motorrijtuigën-

aanwijzers . De keuring gebeurt in het rayon waar U

belasting.

woont. De keuring kunt U aanvragen door invullen

Ook voor de caravan moet wegenbelasting worden

van een speciaal formulier RDW 86c, dat U kunt

betaald wanneer men hiermede van de openbare

krijgen bij het hoofdbureau van de Rijksdienst voor

weg gebruik maakt. Indien men afzonderlijk aan-

het Wegverkeer te 's-Gravenhage, telefoon 070-

gifte doet d.w.z . dat voor de caravan afzonderlijk

889466;

postbus 20909, 2500 EX

's-Gravenhage,

belasting wordt betaald kunt U gedeelteli j ke vrij-

danwel bij één der districtsbureaus van de RDW.

stelling van belasting verkrijgen.

De keuring is gratis evenals het aanvullingsblad.

Om deze belasting te voldoen dien U met het bij
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de caravan behorende registratiebewijs zich op het
belastingkantoor in Uw woonp laats te vervoegen.
Bij het doen van eerste aangifte met betaling moet
n.l. het registratiebewijs worden getoond, zodat
vermelding van h et juiste nummer op het aangiftelormulier (A-formulie r MB2) kan worden gecontrolee rd.
Vorenstaande samenvattend komt het op het
volgende neer: U moet altijd in h et bezit zijn
van een kompleet kentekenbewijs. Indien Uw
caravan geheel reisklaar zwaarder is dan 750
kilogram, moet u ook een aanvullingsblad op
het kentekenbewijs hebben en een registratiebewijs. De caravan mag niet zwaarde r wegen
dan de som van ledig gewicht en laadvermogen in het regis t ratiebewijs, terwijl de caravan
ook ni et mee r mag wegen dan hetgeen Uw
auto volgens het aanvullingsblad mag trekk en .
Verder moeten de koppelingskia ssen in het
aanvullingsblad en in het registratiebewijs
overeen komen. Het registratiebewijs bewijst
dat de caravan in Nederland is gekocht en uit
de registratieverklaring va n de Motorrijtuige nbelasting blijkt dat U aangifte hebt gedaan
voor de caravan.

Gron ingen en Dre nte:
Du i n erk en straa t 25, 9723 BP GRON INGE , tel. 050-123847
Friesland :
Tes elsc hadestraat 7, 8913 HA LEEUWARDE N , tel. 05100-24050
Ü\ erijsse l:

\'o ssen ka mp 2, 8024 AE ZWO LLE , tel. 05200-43431
Gelderlan d:
Pieter Ca lan dweg 42, 6802 CA ARNHEM, tel. 085-61 5292
Utrecht:
Europalaan 30 (2e etage), 3526 KS UTRECHT, tel. 030-880940
1oord - Holland:
Tijnmuiden 1, 1046 AK AMSTERDAM (S ioterdi jk), tel. 020-1 17605

Zuid -H olla nd:
De Werf 36, 2544 EK 's-G RAVE N HAGE, tel. 070-664342
Zuid -\ Ves t-Ne derland:
Bellin kstraat 34,4331 EK MIDDELBURG, tel. o-1180-11 754
N oord -Braba n t:
Hedikh uizerweg 19, 5222 BC 's- HERTOGENBOSCH , te l. 073-21 5425
Lim burg :
Keizer Ka relpl ein 10, 6211 TC MAASTR ICHT, tel. 043-18502 .
(C) -

het registratiebewijs

"': Q '. '.'<.'l1JK DER NEDERLANDEN

REGISTRATIEBEWIJS

Deze sticker * treft u aan op uw caravan
en wel links van de deur
(op het middenpaneel).
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HET VERZEKEREN VAN UW CARAVAN
Een onmisbaar element om Uw caravan te beschermen is een goede verzekering. Ga er niet bij voo rbaat vanuit, dat een willekeurige caravanverzekering voor U voldoende is, maar voorkom teleurstellin g als U o nv erhoopt eens een beroep op Uw polis moet doen.
Zie er daarom op toe dat U GOED verzekerd bent.
De caravan is de laatste tijd enorm in trek als rekreati e-objekt. Met die stijgende populariteit heeft ook de
caravanverzekering zich stormachtig ontwikkeld .
De moderne caravanpolis behoort in alle opzichten te voldoen aan de behoeften van de caravanrecreant.
Om U in staat te stellen ze lf te bepalen wat een goede verzekering is, laten wij hier een aantal elementen
volgen die daarin zeker moeten voorkomen .
All-Risks dekking
Vergoeding van eventuele materiaal- en constructiefouten
Zonder eigen risico
Nieuwwaarde vergoeding gedurende tenminste 4 jaar
.:_ Index, waardoor U kunt rekenen op vergoeding op basis van de laatstgeldende nieuwwaarde.
-

Wij adviseren U erop te letten, dat Uw caravanverzekering minimaal deze dekking b iedt.
Wij adviseren U bovendien erop te letten, dat Uw caravanverzekering de volgende extra's kent:
a. Wettelijke aansprakelijkheid in ongekoppelde toestand tot minstens f 500.000,- per gebeurtenis (in gekoppelde toestand- dus achter de auto- moet de aansprakelijkheid verzekerd worden op de autopolis (informeer hiernaar bij Uw autoverzekeraar) .
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b. Uitlenen aan familie, vrienden of relaties.

c. Tenminste een vakantieperiode van 6 maanden in de gehele \ereld.
-....

d. Repatriëringskasten bij een gebeurtenis in het buit en land.
e. Het huren in het buitenland van een vervangend va kantie,·erb lij f omdat Uw caravan daarvoor ongeschikt is
geworden. Daarvoor dient een vergoeding te gelden tot m in stens f 1.000,- .
Een goede caravanverzekering zal U voorts de mogelijkh ei d b i eden om de inventaris, incluis radio en portable
T.V., alsmede de voortent op uitgebreide condities mee te erz e eren .
Bij gebruik van de caravan als stacaravan moet U ook een event uel e aanbouw (serre , bordes, terras, windscherm, T.V .-antenne) kunnen meeverzekeren op All-Risk s voo rwaard en .
De hiervoorgenoemde punten vindt U zonder uitzondering teru g in de

IDEAAL CARAVANVERZEKERING
van de

óffls\

EUROPEESCHE
''W/

Keizersgracht 124
Tel. 020-217217
AMSTERDAM

VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.

Voor een caravan tot f 10.000,- bedraagt de premie 1 Vz% (/ 15,- per f 1.000,- verzekerd bedrag).
Wilt U bij dezelfde caravan Uw inventaris, voortent of aanbouw meeverzekeren dan is de premie daarvoor 1%
(/ 10,- per f 1.000,- verzekerd bedrag).
Voor caravans met een hogere cataloguswaarde is de premie lager; dat geldt dan eveneens vOor inventaris,
voortent en aanbouw.
Folders met uitgebreide informatie kunt U vragen aan Uw assurantietussenpersoon of aan Uw KIP-dealer.

33

PLUSPUNTEN VAN EEN
KIP PRODUKT

CHASSIS
1

6

zijw,lnden aan chassis bevestigd

chassis: boutverbindingen

a

ingebouwde wielkegkast

onderstel ond e r gehele w,1gen

Ga niet zelf knoeien, maar laat één en ander over
aan de vakman. Goed onderhoud voorkomt reparaties en wat nog belangrijker is : ongelukken .

kantlijsten rondom

J

ge hee l gegalvan ist>erd

INTERIEUR

4

te rugrijautomaat

I

we rkhoogte keuken (<-m l

5

draaisteunen boutbt>vt:'~tiging

b

onderstel per type ontwikkeld

-~

kach el met thermostaat

KARROSSERIE

-l

e le kt risc h waters ys tee m

1

dubbele ram en

MATERIAAL

dakplaat uit ee n stuk

I

koe lkast ·12V i 220V 1 ga!)

multipl ex i.p.v. spJanpiJJI

zijwanden vinyl i.p.v. papierdruk

3

zijwand verst e rking

-t

gedeelde buitendeur

3

piJfond triplex i.p.v. buJ.rd

ronde vorm voo r sterk te

~

meub e b binnen e n buiten getïnee rd

Het is een feit dat de ligging van Hoogeveen voor
velen van onze cliënten een bezwaar is.
Hierin hebben wij voorzien door het aanstellen van
geoutilleerde werkplaatsen en deskundig personeel

schriftelijk Ned. garantiebewijs

om alle reparaties naar de maatstaven van KIP uit te

goedgekeurd in Nederland

voeren . Daardoor behoeven onze cliënten voortaan

officieel registratiebewijs van Rijksdienst voor
het Wegverkeer, 's-Gravenhage.

niet meer naar Hoogeveen te komen.
KIP CARAVANS is niet voor niets Nederlands groot-

Voortdurende kwaliteitscontrole tijdens de produktie.
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ste en modernste fabriek van caravans geworden.

Voortenten
Behandeling en onderhoud
voortent
Zorg er voor dat de tent droog en schoon
in de tentzak wordt gedaan. Kom nooit met
chemische middelen aan het tentdoek,
bijvoorbeeld voor het verwijderen van vlekken.
Pak de haringen en grondpennen nooit b ij het
tentzeil in. Verwijder de rubberringen aan
het eind van het seizoen. Veranderingen en
reparaties kunnen uitsluitend in de maanden
augustus t/m november worden
uitgevoerd.
Dankzij een nauwe samenwerking tussen de zeer bekende tentenspecialist Tentenatelier v.d. Horn b.v. en Kip Caravans
onderscheiden de kiptenten zich door een perfecte pasvorm,
eerste kwaliteit en een redelijke prijs.

TENTEN ATELIER

Op aanvraag kan uiteraard een tent van afwijkende uitvoering
in speciale kleuren tegen meerprijs geleverd worden.
Om terleurstellingen in het seizoen te voorkomen, wijzen wij
er op Uw tent vroegtijdig te bestellen.
Het label Tentenatelier v.d. Horn b.v. wat op alle voortenten
is aangebracht is Uw garantie.

V.D.

HORN

B.V.

HARDEGARI..JP (Fr.)
Tel. 05110-2116
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Bij het tot stand komen van deze uitgave is er naar

TOT SLOT

gestreefd zo volledig mogelijk te zijn met vermel-

Met het verschi jnen van dit boekje is KIP caravans

ding van de laatste gegevens. Met het oog op de

tot de 6e druk gekomen. Uiteraard is deze geheel

voortdurende ontwikkelingen in bouw, uitvoering

herzien en bijgewerkt met de laatste gegevens op

en afwerking, moeten wij evenwel het voorbehoud

kampeer- en caravangebied.

maken dat bij het ter perse gaan van dit instruktie-

Zonder twijfel zu llen vele caravanbezitters waarde-

boekje afwijkingen van of wijzigingen in de uit-

volle tips aan het instruktieboekje ontlenen. Ver-

voering zijn opgetreden, die niet meer vermeld

heugend is te mogen konstateren dat het boekje

konden worden.

beschouwd wordt als een veelvuldig geraadpleegde
caravan- en kampeerhandleiding. Moge daarom het
opvolgen van menige raadgeving in het boekje een

BAGAGE
Zorg ervoor, dat het maximum
toelaatbare gewicht niet wordt
overschreden. Dus niet te zwaar
beladen! Bagage gelijkmatig over
de gehele caravan verdelen.
Geen zware voorwerpen in bovenkastjes.
REMMEN
Evenals bij een auto, dienen ook de
remmen van de caravan regelmatig
te worden bijgesteld.
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positieve bijdrage leveren tot verhoogde caravanvreugde. Dan heeft de inhoud naar o nze mening
aan zijn doel beantwoord. Voor op- of aanmerkingen en suggesties, maar ook voor aanvullingen en
tips uit de praktijk, die de gebruikswaarde van deze
uitgave nog doen toenemen, houden wij ons van
harte aanbevolen.

CABBY CARAVAN A.B.
A. G. Bellstraat 4, Hoogeveen/Holland
Tel.: 05280-64-74-1, Telex: 42240
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