Inventaris + korte handleiding MOTORHOME Ford T-line
Nummerplaat: 1 WBB 625

Stuurcabine:
2 rode GSM-houders op ventilatieroosters
2 magnetische tablethouders
kaart camperplaatsen frankrijk
usb 12V stekker (wit)
2 usb oplaadkabels
tablet/gps samgung tablet incl. yeloplay, netflix, gps: pincode 6453, via streaming naar Google
chromecast “achtertuin” op TV, hdmi-1 (source)
wifi/4G bakje met oplader :
SSID: wwwVIPCdbechromecast
WPA/WIFI-code: 26394111
pincode simkaartje: 2264

verzekeringspapieren:

verzekering:
De camper is volledig omnium verzekerd bij Ruwelka, met een max. franchise van 1000 euro.
In principe is hiermee ALLES van de “netto lege” camper verzekerd, incl. bv. Spiegels of diefstal.
1 ding verzekert de verzekering niet en daarom belangrijk: als je een brug of ondergrondse garage zou onderdoor rijden
waar “duidelijk” de max. hoogte staat aangeduid (camper 3,5 hoog!!), komt de verzekering niet tussen. Daarom het belang van steeds de GPS te gebruiken waar de exacte maten zijn ingegeven waardoor in principe je dit op de weg niet kunt
voorhebben. Het blijft natuurlijk aan de bestuurder om dit steeds zelf nog te checken. Als regel is het veiligst om sowieso
ondergrondse parkings te vermijden.

Bij total loss loopt u dus max. 1000 euro risico. Zowel websites als Goboony/Camptoo als Ruwelka bieden formules aan
om deze franchise te verlagen. Bij Camptoo bv. betaalt u een vast bedrag bij reservering waardoor de franchise wordt
verlaagd naar ongev. 1/3 alsook de waarborg wordt naar dit bedrag verlaagd (zie Camptoo). Bij Ruwelka heb je de mogelijkheid om de volledige franchise tot 0 euro te herleiden, voor het vaste bedrag van 180 euro. Dit bedrag kan rechtstreeks
naar hen worden gestort of via de verhuurder (rek nr Be88 1096 6365 4841) met vermelding “Ruwelka volledige afkoop
franchise camper Fiat Dreamer” “naam” en “periode”. Het moment dat aan deze storting op de rekening van de verhuurder is voldaan, geldt dit als afsluiting van het contract en is de verdere afhandeling volledig de verantwoordelijkheid van
de verhuurder. Het ondertekenen van deze inventaris (zo afkoop Ruwelka hieronder aangevinkt) geldt dan ook als formele
overeenkomst hierover. Regelingen via websites zoals Goboony of Camptoo zijn overeenkomsten tussen de huurder en
deze websites waarbij de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid draagt.
Afkoop franchise:(1 en slechts 1 mogelijkheid te omcirkelen)
Geen
Goboony
Camptoo
Ruwelka: stortingsdatum ../.../.....

Luifel:
De camper is voorzien van een luifel die heel eenvoudig wordt opengedraaid met de zwengel uit de koffer.
Aan te raden is ook eens de luifel over de helft is uitgedraaid, reeds de pootjes die verwerkt zitten in de horizontale bar uit te plooien en vervolgens de luifel gans verder uit te draaien. Dit doe je dan ook best met 2 personen.
Gelieve wel de luifel ENKEL te gebruiken als zonnewering, dus bij goed weer. Bij regen-/stormweer moet de
luifel steeds worden binnengehaald, bij rukwinden loopt hij anders gevaar voor grote schade, alsook bij opvang van grote hoeveelheden regenwater.

bedieningspaneel:
CONTRLEPANEEL electriciteit rechts, van onder naar boven:
* ON/OFF-knop re beneden: lang duwen voor alles aan of af: aan te zetten voor alle electrische gebeuren, incl
TV (met uitzondering van frigo, zie
verder)

* binnenlichten (ook ON voor TV!),
aparte schakelaars op diverse plaatsen
in de camper, incl nachtverlichting
* batterij voltage woongedeelte (best >
11V)
* niveau schoonwatertank (max. 100 l)

CONTRLEPANEEL electriciteit
links, van onder naar boven:
* waterpomp: NOOIT met lege watertank droog laten draaien !
steeds aan te zetten voor :
◦

1) toilet

◦

2) watergebruik bij afwassen en wasgedeelte

◦

3) douche

◦
Bij langdurig niet gebruik van watervoorzieningen steeds afzetten. Nooit aanzetten tijdens rijden, geen
toiletgebruik tijdens het rijden.
Opgepast in de WINTER: antifrostsysteem onder bed achteraan (voorste gedeelte lattoflex openklappen)
zo temp < 7°C (te vermijden via verwarming) slaat dit mechanisch systeem aan, waardoor 10 l boiler en
watercircuitwater wordt vrijgelaten om vriesschade in de leidingen te vermijden. Echter deze klep handmatig
terug op te zetten: blauwe ruitvormige knop
moet horizontaal PARALLEL staan met de
leiding en de kleine blauwe knop aan de
kleine zijde onder spanning zetten =
ingedrukt. Indien dit niet wordt gedaan zal
bij elk gebruik van de waterpomp de
camper dit water lozen.
* batterij voltage wagen (best > 11V)
* binnen en buitentemp.

CONTRLEPANEEL verwarming op douchekamer:
BOVEN 0: Zomerverwarming boiler: 40° en 60°
ONDER 0: Winterverwarming: eerste stand
enkel verwarming, tweede stand boiler 60° en
verwarming
Ernaast bevindt zich de grijze lichtschakelaar
van de doucheverlichting

TV-gedeelte (Opgepast met positie bij
omlaaghalen bovenbed!!): STEEDS met lichtbediening ON + drukknop re boven aan (bij bekabeling van de
satelietTV = optioneel mee te nemen)
* via hdmi-1 (source op afstandsbediening TV)
* google chromecast + usb/hdmi kabel

Toilet :
* STEEDS 1 blauw blokje per gebruiksperiode in toilet
* eenmalig ontluchten met grijze hendel re onderaan en terug dicht
* beetje water via blauwe knop (waterpomp op !)
* na toiletgebruik doorspoelen via grijze hendel met wat extra water + grijze hendel
terug dicht voor geurginder
* toiletcontainer: oranje gebogen dop openen en spoelen via hoofdopening, bij
hergebruik terug 1 blauw blokje gebruiken

Werking frigo:
de frigo/diepvries werkt met 3 energiebronnen:
12V TIJDENS het rijden, gas of 220V
Deze energiebronnen moeten handmatig ingesteld
worden, afhankelijk van de situatie.

Zo frigo af staat, lang drukken op eerste knop links, tot groene lampjes gaan branden
Basisinstelling ter plaatse met 220V stroomvoorziening is 220V, dit kan
ingesteld worden door de 2de knop tussen de 2 pijltjes lang in te drukken
tot het energiesymbool vd “stekker” = 220V alleen flikkert (zonder de
streepjes), dan adhv de pijltjes energiebronnen veranderen, bevestigen
met dezelfde selectieknop en vervolgens nog sterkte instellen met de
streepjes (via zelfde pijlen) en bevestigen via bevestigknop
Tijdens het rijden: 12V (werkt énkel zo motor actief) = symbool “batterij”
Zo lang stilstand zonder 220V voorziening: overschakelen op gas = symbool
“vlam”
Best wordt 24h voor afreizen de frigo goed “voorgekoeld” op 220V, omdat
gas en zeker batterijvoeding de frigo enkel maar steady koel kan houden
maar niet dieper koelen.
De gasleidingen staan standaard open (in principe moet hier niks aan
veranderd worden) en zitten in de kast onder de wastafel
waterkoker
koffiezetaparaat: in kast ernaar, alwaar ook de hoofdschakelaar 220V

gebruik dakbed:
Losmaken gesp. Bed omlaagtrekken tot eerste stand, zonodig: grijze Schuifknop aan bedrand naar rechts
schuiven tot 2de niveau lager Mogelijk veert het bed een beetje terug, wat normaal is. Mits wat gewicht van
beddengoed en zeker met personen en trapje (garage) blijft dit stabiel ter plaatse.

EXTRA:
Hoofdschakelaar elektriciteit: zit onder de co-piloot stoel: in principe staat deze altijd op, tijdens het rijden
worden beide batterijen opgeladen.
Onderin rechterbank: basismaterialen en woonbatterij:

gasfles: 1 reservegasfles aanwezig: ENKEL de koppeling thv de fles
verwisselen met de nieuwe fles, verwisselen flessen STEEDS toegedraaid,
1x ontluchten met ontluchtdrukknop bij eerste gebruik, bij verder gebruik
mag de fles steeds veilig opengelaten worden, tenzij langdurig niet gebruik

Opbergkast garage:
Trapje voor dakbed
Buitentent en luiveldraaistaaf + grondzeil
jerrycan
grijs opstapje
kit om autoband te herstellen

optioneel:

2 hoofdkussen
1 reserve dekbed
tafelbbq
microgolf

kofferruimte (optioneel):
1 waterslag met Gardnerkoppelingen
1 buitententje
4 campeerstoelen en buitentafeltje
2 curverboxen waarvan 1 met kookmateriaal, 3
kleine opbergmandjes waarvan 1 met servies, 2 plastik opbergdozen met deksel
1 afwasbakje met poetsgerief
Curverbox met kookmateriaal:
2 houten slaschalen
2 potten, 2 pannen (1 wok)
Pollepel
2 bbq bestek
2 Plastik slalepels, 1 houten
6 koffieschoteltjes
servies:
6 glazen
6 kopjes
6 borden, 6 soepborden
2 sauspotjes
In de serviesschuif (bovenste schuif) keukenmeubel:
6x basisbestek: vorken, lepels, messen, koffielepeltjes
1 vleesschaar
1 vleesvork + kookopschep
1 opvouwbare onderlegger

poetsgerief:
Curver opbergsysteem voor vuilzakken
Vaatwassponsjes
Vuilblik met borsteltje
1 keukenhanddoek
Afwasproduct en poetsproduct
antislipdoekjes

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen als volledige inventaris (aanwezig is aangevinkt, afwezig is niet aangevinkt en door
beide partijen geparafeerd) en in tweevoud ondertekend op…………………. te ……………………….

Handtekening huurder

Handtekening verhuurder

