
Kamperen met caravan checklist
By FF productions

Thuis regelen
Watertank en -leidingen caravan desinfecteren
Trekhaakkogel en stabilisatorkoppeling licht schuren
Alarm van wekker(s) uitschakelen
Vuilnisemmer(s) in huis legen
Telefoonnummers in mobiele telefoon voorprogrammeren
Vochtige doekjes (of nat washandje) voor onderweg
Verzorging huisdieren (voeding)
Vaatwasmachine open zetten
Verlichting op tijdschakelaar(s)
Telefoonnummers van / voor buren / oppas
Telefoon-antwoordapparaat leeg maken
Stekkers van apparatuur (standby stand) uit stopcontact
Stekkers van radio / tv / computers uit stopcontact
Spaarpotjes legen
Sleutel- / vakantiegegevens bij buren / oppas
Schuursponsjes (gebruikte) weg
Ruitenwisservloeistof
Ramen / zonwering
Ramen dicht
Planten bij elkaar in koele ruimte
Ongediertebestrijding in en rondom huis (mieren)
Motoroliepijl
Luchtdruk banden auto en caravan
Lijst met Persoonlijke Gegevens mee én achterlaten bij contactpersoon
Laatste post posten
Kraan garage / tuinslang (klaar voor "verzorgers")
Koelvloeistof auto
Koelkasten leeg, schoon, deur op kierstand
Kamerthermostaat in stand "vakantie"
Gras maaien, tuin onderhoud
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Geldigheid identiteitspapieren, paspoorten en rijbewijzen checken
Geld , sleutels, pasjes e.d.  opruimen

Contant geld (vakantievoorraad / onderweg)
Gaskraan keuken dicht
Natte doeken te drogen hangen
Deurbel (voordeur) uitschakelen
Vuilcontainers, brievenbus legen, planten water geven regelen
Buitenkraan dicht
Broodjes, (oplos-)koffie, water, sappen, fruit, snacks, snoep (voor tij-
dens de reis)
Brievenbus legen
Brandstof tanken
Computer(s) backuppen
Balansventilatie uit
Automatische e-mailbeantwoorder instellen
Antenne's uit radio / tv
(Af-) wasmachinekraan dicht

Documenten
Paspoort / Identiteitsbewijs.
Rijbewijs.
Bewijs van deelname ziektekostenverzekering.
Medisch Paspoort.
Inentingsboekje.
Fotokopieën van belangrijkste papieren.
Reserveringsbewijs camping.
Reisverzekering.
Autoverzekering tijdelijk uitbreiden?
Groene kaart auto en caravan.
Internationaal schadeformulier.
Kentekenbewijs auto.
Autobahnvignet(ten) auto / caravan.
Dealeroverzicht auto en caravan in vakantieland.
Parkeerschijf.
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Tempo 100-sticker caravan (Duitsland).
Milieusticker voor stadscentra Duitsland.
Caravanverzekering.
Kentekenbewijs caravan.
Wegenwacht Europa Service of Pechhulpservice via b.v.  reisverzekering of 
autoverzekering.

Lidmaatschapsbewijs (pasje) ANWB.
Digikluis.
Memorycard Pincodes.
Lijst TAN-codes.
Internationaal Campeer Carnet (ICC).
Camping Card Scandinavia.

Overige papieren
Adresboekje.
Routebeschrijving.
Wegen-/routekaart.
Reisgids(en).
Inventarislijst van kampeerbagage.
Schrijfblok en paar enveloppen.
Auto instructieboekje.
Caravan instructieboekjes.
Campinggids(en).
ANWB handboek.
ANWB caravanhandboek.
(vakantie-) Logboek.
Taalgids / Woordenboek.
Natuurgids.
Uitzendschema Wereldomroep.

Op de camping en onderweg
Alternatief toiletvloeistof
Handig om te weten op de camping
Stroomverbruik
Lekke band caravan
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Als caravan horizontaal staat dan op camping niet op de handrem 
zetten
Caravan (één wiel op blok hout zetten)

Keuken- en huishoudartikelen
Prullenbakje
Afwasborstel
Afwasmiddel
Afwasteil
Dessertlepels / koffielepels / theelepeltjes
Bestek (groot / klein)
Flesopener
Blikopener
Borden (groot / klein / diep)
Dienblad
Garde (groot / klein)
Glazen (wijn / bier / borrel)
Kunststof (roer-) lepels / spatels
Rasp (grof / fijn)
Kaasschaaf
Keukenkruiden
Klokje / (kook)wekker
Knoflookpers
Koffiefilters
Koffiezetapparaat
Kopjes / bekers / theeglazen
Kurkentrekker
Litermaat
Gasaansteker
Lucifers
Plastic draagtassen
Plastic lunchzakjes / broodzakjes
Pannenlappen
Pannenonderzetters
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Fluitketel
Pannenset
Plastic bewaarbakken (groot / klein)
Schaar
Dunschiller
Schilmesje
Schuurspons
Snijplank(jes)
Tandenstokers
Theepot
Koelbox (koeltas)
Isolatiefles (koude dranken)
Thermoskan (thermosbeker)
Vergiet
Vuilniszakken
Waterkoker
Waxinelichtjes
Wegwerp (disposible) bekers
Wegwerp (disposible) borden
Wok
Woklepel
Zeef

Techniek
Waterpomptang
Spanningzoeker
Startkabel
Sleepkabel
Steeksleutels / ringsleutels
Schroevendraaiers, ster / plat
Multitool
Wielmoersleutel
Krik (auto / caravan) en plankje voor onder krik
Vijl
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IJzerzaagje
Hamer
Gasflessleutel
Fietsreparatieset (met bandenplak-spullen)
Siliconenspray
Blokken
Wielklem
Disselslot
Kogeldrukmeter
Caravanweger
Verlengsnoer (haspel)
Lampen (reserve) voor auto en caravan
Gevarendriehoek
Gasfles(sen) / gasslang / drukregelaar
Fluoriserend (pech) hesje
Autovloeistoffen (olie/water)
Sleutels (reserve)
Gereedschap(box) / auto en caravan

Kleine hoeveelheden...
Ongediertebestrijding
Ammoniak
Schuurmiddel (Cif)
Azijn
Wasbenzine
Chloor

Kampeeruitrusting
Afbreekmesjes
Afvalemmer
Afvalwatertank / afvoerslang
Bandenspanningsmeter
Bandenpomp
Bezen
Brandblusser / blusdeken
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Buitenspiegels auto
Deurmat
Disselweger
Disselslot
Droogcarrousel
Electra verlengsnoer (haspel)
Electrakabel camping / caravan
3-weg contactdoos
Electrakabel met zekeringen
Emmer(s) / deksel(s), groot / klein
Grondzeil / landbouwplastic / afdek-plastic
Haringen / rubbers / kniemat
Isolatieband
Jerrycan / gieter (schoon water)
Kapstokjes
Kledingkastje (voor gebruik in tent)
Kleerhangers
Klok, thermometer (weerstation)
Kluisje (in caravan)
Koelkastje (vlonder)
Looplamp
Luifel (tarp) met stokken
Muggenkaarsen
Opstapje (caravan)
Oventje
Pannenspons
Pioniersschop
Reisstrijkijzer / strijkplank
Rotspennen
Scheerlijnen
Schildersplakband
Slingers
Spons en zeem
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Stoffer en blik
Stormband
Tentborstel
Tenthamer (haringen)
Tentrailgeleider
Tentschort
Tenttapijt (en/of worteldoek)
Toiletchemicaliën chemisch toilet
Ventilator
Verbanddoos EHBO
Verloopstekker(s) camping
Verwarming, (los - 500/1000 Watt)
Vliegenmepper
Warmwaterzak / kruik (kruikenzak)
Wasdroogrek
Wasknijpers
Waszak
Waterpas
Waterpomp (reserve voor caravan)
Waterslang, aanvoer, Gardena koppelingen
Waterslang, afvoer
Werkhandschoenen
Wespenvanger
Wielwig / houtblokken
Zaklamp(en)
Tentlamp(en)
Tent(en) kinderen
Vouwkrukje (vissersstoeltje) met tafelblad (minitafeltje)
Stoelt(jes) kinderen
Parasol (parasolvoet)
Slot (kettingslot) voor fiets(en)
Campingstoel(en) & voetensteun(en)
Ligstoelen / relaxstoelen
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Picknic-set (opvouwbare tafel met krukjes)
Luchtbed(den)
Luchtpomp
Kruik (kruikenzak)/ warmwaterzak
Klamboe
Matras (noppen/isolatie)
Koelbox / koeltas

Sport l Spelletjes en dergelijke
Bordspelen (b.v.  mens-erger-je-niet)

Eigen sport benodigdheden (voetbal, ...)
Volleybal en benodigdheden
Buitenspelletjes
Tafeltennisbadjes en balletjes
Badmintonrackets en veertjes
Speedminton en benodigdheden
Tennisrackets en benodigdheden
Binnenspelletjes (Yathzee, dobbelstenen, enz.)
Puzzelboekje(s) - kruiswoord /

Diversen
Keukenrol
Toiletpapier
Wasdroogrek
Wandelstokken
Vlonders (voor opstapje / koelkast)
Slingers / ballonnen (feestje)
Verjaardagskalender / verjaardagskaartjes
Skottelbraai / grill- bbq benodigdheden
Sapkan
Naaisetje (draad & naald e.d.)
Kruiden / specerijen / zout (en dergelijke)
Keukenmessen (van thuis)
Keycords
Bidon
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Thermoskan
Wok
Braadslee en deksel
Grilreiniger
Cadeautjes jarige
Boodschappentas / -krat / -tas

Kleine diversen (in opbergbox bij elkaar)
Veiligheidsspelden
Schoenveters
Tentelastieken
Punaises
Plakband
Ophanghaakjes (voor b.v.  theedoek)

Paperclips
Elastiekjes (postelastieken)
Tie-rips (snelbinders - verschillende maten)

Textiel
Washandjes
Vaatdoeken
Theedoeken
Keukenhanddoeken
Badhanddoeken
Zakdoeken
Dekbed / hoes
Rugzak (rugtas / heuptas)
Slaapzakken (reserve slaapzak?)
Molton(hoes) lakens
Kussens (kussenslopen)
Badlakens

Persoonlijke verzorging
Toilettas(sen)
Vochtige doekjes
Tissues / papieren zakdoekjes
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Toiletpapier / keukenrol
Tandenborstel / tandpasta / flosdraad / tandenstokers
Nivea / Atrix / Vaseline (handcreme)
Calendulazalf
Tijgerbalsum
Zinkzalf
Trekzalf
Lippenbalsum
Zonnebrandcrème
Aftersun
Shampoo en doucheschuim
Scheerspullen
Deodorant
Persoonlijke medicijnen
Koortsthermometer
Allergietabletten (wespen)
Fluimicil
Hoestpastilles / -drankje
Paracetamol / aspirine
Ibuprofen
Immodium
Maagzuurremmer (b.v.  Rennies)

Wagenziekte tabletten
Pleisters / gaas / leukoplast
Coldpack
Mitella / rekverband
Insectenwerend middel (deethoudend)
Pincet / tekenpen
Eeltrasp
Nagelborsteltje
Nagelschaartje / nagelknipper / nagelvijl
Azijn (tegen insectenbeten)
Alcohol (medicinale - 70%)
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Jodium / Dettol
Soda / Biotex groen (ontsmettend bij wondjes)
Oordopjes
Make-up / remover
Maandverband / tampons / inlegkruisjes
Anticonceptiepil / condooms
Bril (reserve) / leesbril
Lenzen / -vloeistof
Zonnebril(len) / -kleppen
Kammen / borstels
Haarknipjes / -elastieken / -banden
Haarverzorgingsproducten

Fietsen mee?
Fietsschoenen
Fietskleding (regen / wind)
Bandenpomp
Slot (ketting / beugel)
Reserveonderdelen (lampjes / ketting / ...)
Bandensplak / gereedschap
Fietsdrager (spanband/beugels)

Zwemmen l watersport l waterpret
Rubber(opblaas)boot en peddels
Bikini / zwempak
Zwembroek(en) / zwemshort
Waterspeeltjes ("soft"bal of iets dergelijks)
Zwemband(jes) / armbandjes
Snorkel / duikbril
Waterschoenen
Zwemtas(sen)

Kleding
Onderkleding
Jas(en) / windjacks / fleecejacks
Regenkleding
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Sandalen
Laarzen
Wandelschoenen
Sport-/fietsschoenen
Sport-/fietskleding
Pet(ten)/hoed(jes)/zonneklep(en)
Bovenkleding
Bad- en zwemkleding
Waterschoenen
Campingslippers / badslippers

Diversen.
Zaklamp.
Verrekijker / nachtkijker.
Mobiele telefoon / smartphone.
S.O.S.  talisman.

Radio / wereldontvanger.
PDA / organizer / calculator.
MP3 (of MP4) speler.
Laptop.
GPS / autonavigatiesysteem.
Foto-/ filmcamera(s).
Batterijen.
Muziek voor tijdens de reis in auto.

Op het laatst...
Koffie mee? (thermoskan)
Levensmiddelen uit vriezer thuis mee
Zonwering huis
Rolluiken / lamellen huis dicht
Deur, ramen, luiken, dakluiken caravan dicht
Caravansloten op slot
Gaskraan caravan dicht
Koelkast(en) aangesloten
Koelkast caravan omschakelen naar 12 volt
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Verlichting auto en caravan controleren
Na de vakantie

Thuis
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