
CAMPER TOKOH - HANDLEIDING 
 

Versie 2, juli 2020 
 

 
 
 
 

Contact info 
 
Zowel mobiel als WhatsApp 

Anneke Steensma 06 5354 5422  
Taco de Jong 06 5068 8734 

 
Mail campertokoh@gmail.com  
Website www.tokoh.nl/campertokoh  

 
Voertuig gegevens 

Kenteken ZT-46-ZB 
Hoogte 300 cm inclusief topkoffer 
Lengte 635 cm inclusief opgeklapt fietsenrek 
Breedte 220 cm 

 
 

 

http://www.tokoh.nl/campertokoh


Reizen met de camper 

Checklist voor vertrek 
Om problemen en schade aan de camper te voorkomen is het verplicht deze checklist 
voor ieder vertrek door te nemen! 
 

1. Schotel antenne indraaien en vergrendelen.  
2. Indien aangesloten op de 220V : Buitenkabel loskoppelen en opbergen in het vak 

onder het bankje naast de deur. (zie : 220 V) 
3. Klep bij de 220V aansluiting goed dicht doen. 
4. Alle ramen sluiten en vergrendelen. 
5. Beide dakluiken helemaal dichtdraaien. 
6. Koelkast pin in deur omlaag. 
7. Als de koelkast op gas staat: uitzetten en op 12 v zetten (zie: Koelkast) 
8. Zet de boiler uit.  
9. Alle losse objecten vastzetten of opbergen. 
10. Alle bovenkastjes sluiten en controleren of ze goed dicht zitten 
11. Opstapje inschuiven 
12. Pootjes achter opklappen en vastzetten.  
13. Controleer of de topkoffer goed dicht zit.  
14. Zet het laddertje goed vast met het bandje aan de achterkant van de bijrijdersstoel of 

leg dit onder de matrassen in de alkoof. (Let er op dat je bij het tillen van de ladder 
niets beschadigd). 

Starten van de camper 
1. Voer eerst de Checklist voor vertrek uit.  
2. Steek de sleutel voor de startonderbreker 1 

seconde in het contact  
3. Steek de contactsleutel in het slot 
4. Start de camper. 

 
Extra: 

1. Wanneer de camper lastig start, gebruik dan de choke tot de motor op temperatuur 
is.  

Rijden met de camper 
De camper is een maatje groter en zwaarder, maar ook wat trager dan een normale auto. 
Hou daarom rekening met de afmetingen en eigenschappen van de camper!  
Alle zitplaatsen in de camper mogen tijdens het rijden worden gebruikt.  
Het is niet toegestaan om tijdens het rijden in de alkoof te liggen of gebruik te maken van het 
toilet.  
 



Tanken 
De tankdop zit aan de linkerkant voor aan de camper.  
Tank EURO 95.  
 
Let op: Voeg ná het tanken de juiste hoeveelheid loodvervanger toe. 
 
Er staat een flesje loodvervanger in de rechter deur. Op het flesje staat de instructie voor de 
dosering.  
 

● Knijp in het flesje zodat de roze vloeistof in het reservoir bovenin de fles op.  
● Vul het reservoir tot het niveau van het getankte aantal liters. De verdeling is 10 liter 

per streepje 
● Giet het reservoir voorzichtig leeg in de tankdop. 

 

Luchtvering 
De camper is uitgerust met luchtvering aan de achterzijde.  
Bij een zware belasting kan deze onder een iets hogere druk 
worden gezet.  
 
Midden op het dashboard zit de bediening voor de luchtvering.  
Druk verhogen bovenste knop 
Druk verlagen onderste knop 
 
Zet de druk maximaal op 1.8 
 

Accessoires 

Topkoffer 
Op het dak van de camper zit te topkoffer met daarin 4 stoelen en een grote en een kleine 
tafel.  
Je komt via het trapje bij de topkoffer.  

● Wees voorzichtig op het dak van de camper, naar beneden vallen is niet leuk .. 
● Ga met maximaal één persoon tegelijk het dak op.  
● Leun nooit op de schotel antenne.  
● Sta uitsluitend op het gedeelte met de ruwe zwarte banen (anders deukt het dak in) 

 
Open de topkoffer met de sleutel waarop staat TOPKOFFER 
Let op: De knoppen moeten vrij hard worden ingedrukt.  



Het deksel blijft vanzelf onder een hoek staan zodat de spullen er eenvoudig uit kunnen 
worden gehaald.  
 
Om de topkoffer weer te sluiten moeten deze vrij stevig worden aangedrukt. Pas dán kunnen 
de sleutels weer worden omgedraaid.  

Achterluik 
Aan de achterkant van de camping zit een luik dat overigens ook via de achterste bank 
vanuit de camper is te bereiken. Hierin liggen wat accessoires zoals een grondzeil en de 
tuinslang om de watertank bij te vullen.  
 

Luifel  
1. Draai de luifel uit met de stang 

die in de kast staat.  
Doe dit voorzichtig en 
ondersteun de luifel wanneer 
deze verder dan 1,5 meter van 
de camper komt.  

2. Klap de pootjes uit. Deze zitten 
in het gedeelte van de luifel dat 
los komt van de camper. Er zijn 
twee poten die in het midden 
worden losgeklikt.  
 

3. Plaats de uiteinden  van de luifel in de speciale houders aan de zijkant van de 
camper. Schuif ze op de goede lengte zodat de luifel mooi staat en vergrendel ze in 
het midden van de poot door het “klepje” schuin te zetten.  
 

4. Of zet de poten recht omlaag op de grond. Schuif ze dan ook zover uit dat de luifel 
mooi staat en vergrendel de poten.  
Zet de poten vast in de grond met een tentharing. (liggen in het kastje direct naast de 
deur). 

 
 
Het inklappen gaat in omgekeerde volgorde. 
 
 

Pootjes 
Om de camper wat meer stabiliteit te geven zitten aan de 
achterkant van de camper twee pootjes.  
 



1. Druk de hendel op het pootje in en schuif de poot naar de buitenkant van de camper.  
2. Kantel de poot zodat deze omlaag wijst en laat ‘m zakken 

door de hendel ingedrukt te houden.  
3. Wanneer de poot niet verder kan laat de handel dan los.  

 
Opklappen gaat in omgekeerde volgorde.  
 
Let er bij het opklappen op dat het gat onderin het pootje goed over 
de pin gaat bij de hoogste opklap positie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Water 
De camper is uitgerust met een schoonwatertank en een vuilwatertank.  
 

Schoonwatertank 
De schoonwatertank bevindt zich in de linker achterbank en bevat maximaal 70 liter schoon 
water. Het water in deze tank is geschikt voor huishoudelijk gebruik, koken, jezelf wassen en 
tanden poetsen maar gebruik als drinkwater wordt afgeraden.  
Het water in deze tank wordt ook gebruikt om het toilet te spoelen.  

Controleren van het waterniveau in de tank 
Boven de deur zit een paneel met schakelaars.  
Druk de bovenkant van de schakelaar in om het waterniveau in 
de schoonwatertank te zien. Het aantal lampjes geeft het niveau 
aan:  
1 lampje : ⅓ vol 
2 lampjes : ½ vol 
3 lampjes : ¾ tot vol.  
Wanneer er geen lampje gaat branden is het niveau onder de ⅓ 
 
De tank zit onder de bank links achter. Wanneer je de bank open zet kan je ook gewoon 
zien hoe vol de tank zit.  

Vullen van de schoonwatertank 
1. Gebruik voor het vullen de groene tuinslang die in het 

buitenvak aan de achterkant van de camper ligt. 
2. Sluit de slang aan op een waterpunt en laat de slang even 

doorlopen zodat er schoon water in zit.  
3. Open de vuldop aan de linker achterzijde van de camper 
4. Laat het water in de tank lopen 
5. Controleer het waterniveau in de tank: 

a) visueel door de bank te openen en te kijken hoe vol hij zit 
b) dmv de knop op het Controlepaneel boven de deur.  

6. Wanneer de tank vol zit of je genoeg water hebt ingenomen sluit de vuldop dan weer 
en berg de slang dan weer netjes op. 

 
Ter info:  

- Neem niet onnodig veel water mee. Dit maakt de camper zwaar en kost dus meer 
brandstof bij het rijden.  

- Wanneer vullen op de camping via de tuinslang niet mogelijk is kan gebruik worden 
gemaakt van de jerrycan die onder de rechter achterbank ligt.  

 



Leeg laten lopen van de schoonwatertank 
Om de tank te reinigen of te voorkomen dat je onnodig 
veel water mee neemt kan je de tank (deels) leeg laten 
lopen. 
 
 

1. Open de kraan met de rode kraan aan de linker 
onderzijde van de camper 

2. Laat zoveel water uit lopen als wenselijk 
3. Sluit de kraan weer. 

 
 

Vuilwatertank 
De vuilwatertank hangt aan de achterkant onderaan de 
camper en heeft een volume van 70 liter. Het afvalwater uit 
de wasbakken in de keuken en de badkamer én uit de 
afvoer in de vloer van de badkamer komt in deze tank 
terecht. 
Het toilet is niet op de vuilwatertank aangesloten (zie 
Toilet). 

Legen van de vuilwatertank 
Het regelmatig legen van de vuilwatertank voorkomt dat je onnodig veel gewicht (afvalwater) 
meeneemt. Dat scheelt brandstof bij het rijden. 
Leeg de tank bij voorkeur op daarvoor bestemde plekken. Veel campings of camperplaatsen 
hebben speciale stortplaatsen hiervoor. Informeer daarnaar bij de terreinbeheerder.  
 
De afvoer van de vuilwatertank zit aan de rechter achterzijde van de camper, op ongeveer 
een meter afstand van de achterbumper.  
Aan de rechter achterzijde zit onder de camper een soort beugel. Duw die naar voren om de 
afvoer te openen. Omdat de opening vrij groot is (5 cm) stroomt de tank vrij snel leeg.  
Wanneer de tank leeg is trek je de beugel weer naar achteren.  
 
Ter info:  

● Het water uit de douchebak komt niet in de vuilwatertank maar via de afvoer onder 
de camper.  

● Wanneer de vuilwatertank vol is treedt de overloop in werking. Het water loopt dan 
midden onder de camper de tank uit.  

 



  



Toilet en douche 
In de badkamer zitten een wasbak, een douche en een toilet. Het spoelwater van het toilet 
komt uit de schoonwatertank. De inhoud van het toilet komt in een aparte cassette die 
periodiek moet worden geleegd. Het douchewater komt via de afvoer in de douchebak 
rechtstreeks onder de camper uit.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_uCj2QGLy1A 
 

Toilet 
Algemeen: 

● De badkamerdeur kan van binnenuit worden gesloten en 
geopend door aan het bruine knopje te trekken.  

● Gebruik uitsluitend makkelijk afbreekbaar toiletpapier. Gewoon 
papier wordt een soort van papier-maché in de cassette en dat 
wil je niet meemaken… (Bijvoorbeeld Popla Mega Rol, AH of 
Jumbo, 4 rollen € 2,96)  

● Gebruik geen chloor in het toilet. 
● Maak het toilet eventueel schoon met wat Dasty.  
● Laat badkamer en toilet altijd brandschoon achter. Een camper is een kleine ruimte 

die snel gaat stinken wanneer er niet goed wordt schoongemaakt. Zeker een toilet :-) 
 

Gebruik van het toilet 
1. Controleer of de waterpomp aan staat (anders 

spoelt het toilet niet door) 
2. Open het deksel 
3. Druk de spoelknop stevig in en draai deze naar 

rechts.  
Het gat onderin de pot moet helemaal open 
staan.  

4. Leg eventueel een paar wc papiertjes in de pot in 
geval van een grote boodschap. 

5. Wanneer je klaar bent, druk dan de spoelknop in om door te 
spoelen.  

6. Draai de spoelknop weer helemaal naar links, om de klep 
onderin de pot helemaal te sluiten 

7. Sluit het deksel.  
8. Controleer de volume indicator op de voorkant van het toilet.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uCj2QGLy1A


Legen van het toilet - en weer gebruiksklaar maken. 
Wanneer het reservoir van het cassettetoilet vol zit moet dit worden geleegd.  
Campings en camperplaatsen hebben hier vrijwel altijd een speciaal punt voor.  
 
SLEUTEL : TOILET 
 

1. Waarschuw alle camper gebruikers dat ze GEEN gebruik van het toilet maken. …. 
2. Open het luikje aan de zijkant van de camper 
3. Trek de cassette voorzichtig uit de camper 
4. Wanneer je bij het leegpunt bent gekomen draai de uitstroombuis van de cassette 

naar voren en schroef de dop er af.  
5. Giet de cassette voorzichtig (!) leeg in het leegpunt (je wilt hier niet staan 

spetteren…) 
6. Meestal is bij het leegpunt ook een waterslang, spoel hiermee de cassette 2 of 3 keer 

goed na zodat er niets achterblijft. 
7. Wanneer de cassette leeg is giet dan ongeveer 2 liter schoon water in de cassette en 

doe daarna de dop er weer op en draai de uitstroombuis terug.  
 

Wanneer je terug bent bij de camper voer dan de volgende handelingen uit: 
8. Open nogmaals de uitstroombuis.  
9. Voeg de blauwe toiletvloeistof toe.  

De dop is te gebruiken als maatbeker. Gebruik ¾ dop en giet dit in de cassette.  
10. Zet de dop weer op de uitstroombuis.  
11. Plaats de cassette terug in de daarvoor bestemde ruimte.  

Let er op dat de cassette vastklikt. 
12. Sluit het luikje en berg de sleutel weer op. 

 

Douche 
De douche in de camper is niet te vergelijken met de douche thuis: er is slechts een 
beperkte hoeveelheid water beschikbaar en de ruimte is vrij klein. Bij onoplettend gebruik 
kan het een enorm waterballet worden.  
 

1. Zorg dat de boiler al enige tijd (minimaal 20 minuten) aan staat om voldoende warm 
water te hebben.  

2. Haal de stop uit de afvoer van de douchebak.  
3. Zorg dat de waterpomp aan staat.  
4. Hang de douchekop op of hou deze gewoon in je hand.  
5. Sluit het douchegordijn zo goed mogelijk. 
6. Open de kraan in de badkamer en pas de temperatuur eventueel aan. 
7. Douche zo kort mogelijk. Zet de kraan ook uit terwijl je je inzeept anders zit je zo 

zonder water… 



8. Maak de badkamer na het douchen zo droog en schoon mogelijk. Zet eventueel het 
raampje even over om de damp weg te laten.  

9. Zet de stop terug in de afvoer van de douchebak.  
 
Tip: Leg een handdoek op de vloer voor de douchedeur.  

Buitendouche 
Soms is het handiger om even snel buiten te douchen. 
Douchen in de camper is prima, maar toch altijd een beetje 
een waterballet…. 
Onder de bankl achter de bestuurder ligt een douche die 
kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker (12V) 
van de camper.  
 

1. Vul een emmer met (warm, max 40 graden) water.  
2. Dompel de pomp in de emmer 
3. Steek de stekker in de sigaretten aansteker 
4. Druk op de zwarte knop in het snoer om de waterpomp de starten of de stoppen.  
5. In de douchekop zit een schuifje waarmee de waterstraal een beetje is te regelen.  
6. Laat de douche/slangen/pomp na gebruik zoveel mogelijk leeglopen en berg alles zo 

droog mogelijk weer op.  
 
Let op: Laat de pomp niet drooglopen! 

Warm water (boiler) 
De camper heeft een boiler met een capaciteit van 10 liter die vanuit de 
schoonwatertank wordt gevoed. Warm water is beschikbaar in de keuken 
en in de badkamer.  
Het bedieningspaneel zit op de zijkant van de grote kast.  

Aanzetten van de boiler 
1. Zet de waterpomp aan en open de warmwaterkraan in de keuken 

totdat er een goede straal water uit komt. (De boiler is nu gevuld met water).  
2. Zet de rode schakelaar op het paneel van de "Truma boiler" naar beneden.  
3. Zet de temperatuur op 50 graden. 

Na ongeveer 20 minuten heb je warm water. Bij gebruik wordt het water automatisch 
aangevuld vanuit de schoonwatertank. (Zorg er dus voor dat die gevuld blijft). 
 

Uitzetten van de boiler 
1. Zet de rode schakelaar op het paneel van de "Truma boiler" omhoog.  



  



Keuken 

Koken 
In de keuken zijn twee pitten waarop kan worden gekookt. Als 
brandstof wordt LPG gebruikt.  
Boven de kookplaat is een afzuigkap(je) en verlichting beschikbaar.  
 
In de keuken is ook een elektrische waterkoker aanwezig. Het 
gebruik hiervan voorkomt onnodig gebruik van gas.  
 
In de keukenkastjes zit alles wat je nodig hebt. Mis je iets? Laat 
het ons weten! 
 

Water 
In de keuken is water beschikbaar dat afkomstig is uit de 70 liter watertank van de camper 
zelf.  
De kranen werken alleen wanneer de waterpomp (schakelaar boven de deur) aan staat.  
 
Warm water 
Er is warm water beschikbaar wanneer de boiler is aangezet. Hou er rekening mee dat het 
ongeveer 20 minuten duurt voordat het water voor het eerst op temperatuur is. Volg de 
instructies bij "aanzetten van de boiler".  
 
Het water uit de tank wordt voor iedere rit ververst maar is formeel géén drinkwater. Drink bij 
voorkeur vers water uit flessen.  
 

Koelkast 
De koelkast in de camper werkt tijdens het rijden op 12V 
en - indien beschikbaar - op 220V.  
 
Tijdens de rit: Zet de rode schakelaar op 1 en de groene 
op 0. 
 
Op de camping en wanneer er stroom is : Zet de groene schakelaar op 1 en de rode op 0.  
 
De koelkast werkt niet op gas.  
 
Geen stroom?  



Wanneer er geen stroom is kan de koelkast prima koud gehouden worden met zakken 
ijsblokjes van de Albert Heijn of de Jumbo. Zelf gebruiken we regelmatig 2 à 3 zakken en 
doen daar ruim een weekend mee.  
Zet de ijsblokjes met zak en al in een bak of pan in de koelkast (ivm smelwater….) 
 
 
 

Elektriciteit 

Stroom aansluiting - 220 Volt 
Het is handig om de camper op externe stroom aan te sluiten wanneer dat kan. 
Bij de camper hoort een 20 meter lange stroomkabel die voorzien is van de juiste stekkers 
en weerbestendig is.  

Aankoppelen 220 Volt 
1. Sluit de stroomkabel aan op de blauwe connector aan de rechterzijde 

van de camper.  
2. Doe het witte klepje weer zo ver mogelijk omlaag.  
3. Sluit de andere kant van de kabel aan op het stroompunt van de 

camping.  
 
Wanneer de stroom goed is aangesloten brandt het 220V lampje op het 
controlepaneel boven de deur.  
 
Let op: 

● Zorg er voor dat de hoofdschakelaar van de stroom op AAN staat. 
Deze schakelaar zit aan de voorkant onder de bijrijdersstoel.  

● Er kunnen 2 soorten stekkers worden gebruikt, die zijn beide 
aanwezig.  

● Rol het snoer volledig uit. Een deels opgerold snoer kan als een spoel werken en 
warm worden.  

 
Wanneer je op de 220V bent aangesloten kan je de volgende apparaten op 220V laten 
werken:  

● Koelkast 
● TV / Satelliet ontvanger 

 
Zie voor die onderdelen van deze handleiding hoe je dat instelt.  
 

Afkoppelen 220V 
1. Trek de stekker uit de stroompaal 



2. Rol het snoer netjes op terwijl je naar de camper loopt 
3. Trek het snoer uit het aansluitpunt van de camper.  

Let op: Het blauwe klepje "vergrendelt" en moet even met de hand worden 
ontgrendeld. Er hard aan trekken werkt niet! 

4. Berg het snoer op in het buitenvak achterin de camper of onder de stoel direct rechts 
naast de deur 

 

Verwarming 
De camper heeft een kachel die werkt op LPG.  

Kachel aanzetten 
1. Draai de knop op de kachel op stand 3 
2. Wacht een paar seconden, je hoort een zacht getik 
3. Druk de knop een paar seconden in, de kachel gaat nu aan.  

Controleer dit door te kijken of je een klein blauw vlammetje 
ziet.  

Kachel uitzetten 
1. Draai de knop op de kachel naar stand 0.  
2. De kachel gaat nu uit.  

Controleer dit door te kijken of het kleine blauwe vlammetje uit is.  

Elektrische kachel 
In de kast staat ook een kleine elektrische kachel die kan worden gebruikt om wat bij te 
verwarmen.  
Sommigen vinden het prettiger om ‘s nachts of als ze weg zijn de elektrische kachel aan te 
laten staan in plaats van de gas kachel.  
Het gebruik van de elektrische kachel voorkomt ook onnodig gebruik van gas.  

  



Ventilatie 
De camper heeft een ringleiding die gebruikt kan worden voor ventilatie, 
ook in combinatie met de kachel. De warmte wordt zo efficiënt verspreid 
via de ventilatieopeningen in de banken.  
Het bedieningspaneel zit aan de zijkant van de grote kast.  

Aanzetten ventilatie 
1. Zet de rode knop op het "Truma vent" paneel omhoog of omlaag.  

Standen:  
● Handmatig, regel de snelheid met de draaiknop.  

       A Automatisch, afhankelijk van de kachel. 

Uitzetten ventilatie 
1. Zet de rode knop op het "Truma vent" paneel op de middelste stand (0).  

 

Slapen 
In de camper zijn 5 slaapplaatsen beschikbaar: 
- 2 in de rondzit achter 
- 2 in de alkoof 
- 1 tussen de bankjes achter de autostoelen 
 

Gordijnen 
De camper kan dmv de gordijnen worden verduisterd. Omdat het een wat oudere camper is 
vragen de gordijnen en verduisteringsrollen wat liefde, aandacht en voorzichtigheid :-) 
In het bijzonder de gordijnen in de bestuurderscabine, deze gaan wat moeilijk in de bocht 
van de rails (hiervoor zoeken we nog een goede oplossing).  

Slaapplaats rondzit 
De rondzit kan worden omgebouwd tot een 2 persoons 
slaapplaats.  

1. Laat het tafelblad zakken door de beugel aan in de 
“knie” van de poot een slag omhoog te draaien.  
De poot ontgrendeld nu waardoor het tafelblad omlaag 
komt. 



2. In de kast staat een grijs kussen, dat kan worden gebruikt in plaats van een van de 
andere rechthoekige kussens waardoor het beter aansluit. Het kussen dat dan “over” 
is kan in de kast worden gezet.  

 
Het terugbouwen naar een zithoek gaat in de omgekeerde volgorde.  

Slaapplaatsen alkoof 
Aan de alkoof hoeft niets te worden gedaan, deze is altijd geschikt om in te slapen.  
Let er op dat de ladder goed vaststaat.  

Slaapplaats tussen bankjes voor 
Onder één van de bankjes ligt een plank die precies tussen de bankjes past.  
Maak er een bed van door de kussens naar elkaar te schuiven.  
 
 

TV - Satelliet en DVD 
In de camper is een tv opgehangen in de zithoek.  
De TV kan worden gebruikt in combinatie met de satelliet 
schotel/ontvanger en er kunnen DVD's op worden afgespeeld.  
De satellietontvanger en de afstandsbedieningen liggen in het 
kastje naast de TV. 
De TV/DVD werkt alleen op 220 V. 

Satelliet TV 
We zijn er nog niet achter hoe de satelliet ontvanger werkt. Dat heeft te maken met het 
richten van de schotel en de instelling van de antenne.  
Dit zoeken we nog uit …  
 

DVD  
De DVD speler is ingebouwd in de rechterzijkant van de TV.  
Selecteer op de afstandsbediening via source de DVD speler. Verder werkt de DVD 
gewoon als iedere andere DVD speler.  
 

  



Veiligheid in de camper 
In de camper zijn de volgende veiligheidsmiddelen aangebracht: 
 

● Koolmonoxide (CO) melder.  
● Brandblusser (onder de stoel rechts naast de deur. 
● Blusdeken (hangt direct naast de deur).  
● EHBO doosje (op het plankje boven de stoel achter de bestuurder). 

Inclusief tekentang 
  



Inleveren van de camper 
Hanteer de volgende checklist bij het inleveren van de camper. 
 

● Al uw persoonlijke eigendommen zijn er uit. 
● De camper is schoon.  
● De benzinetank is weer vol, inclusief de loodvervanger.  
● Het cassette toilet is leeg, goed omgespoeld en weer voorzien van wat water en 

dopje blauwe toiletvloeistof.  
● De vuilwater tank is leeg. 
● De koelkast is leeg, staat uit en het deurtje met de pin vastgezet op een kiertje.  
● Meld eventuele beschadigingen zodat ze kunnen worden hersteld en verrekend.  

 
 

Deze handleiding …. 
Deze handleiding is wellicht nog niet helemaal compleet.  
Mist u iets of staat er een foutje in? Laat het ons weten! 
U mag gerust op opmerkingen in de handleiding schrijven, we zullen ze dan direct 
verwerken.  
 
Heeft u snel aanvullende informatie nodig? Stuur ons uw vraag via WhatsApp.  
 
 

Schade?  
Meld schades zo snel mogelijk, bij voorkeur eerst via een WhatsApp bericht met foto's van 
de schade.  
 
Handel voor het overige conform de verhuurvoorwaarden van PaulCamper.  
  



Handige links 
https://www.kampeermagazine.nl/schotel-uitrichten-op-de-camping/ 
https://www.satellietentv.nl/ 
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