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Controle verkeersveiligheid
De campereigenaar gaat er van uit dat na de Periodieke
keuring en de onderhoudsbeurt alles in orde is. Helaas kan
men achteraf geconfronteerd worden met vervelende
gevolgen. Veel camperaars laten naast de onderhoudsbeurt
voor het autogedeelte geen periodieke Bovag en Focwa
opbouwbeurten uitvoeren. Terwijl de caravaner de caravan
wel periodiek laat onderhouden. Campers worden over het
algemeen goed en veelvuldig gebruikt. Hierdoor kunnen er
zowel door het rijden als het recreatiegebruik, ongewenste
problemen ontstaan die het onbezorgde gebruik van de
camper verstoren.
Om die reden heeft Omnia een Veiligheidscheck/
Preventiecheck specifiek voor de camper ontwikkeld. Indien
er naar aanleiding van de Veiligheidscheck/Preventiecheck,
onderhoud of herstel uitgevoerd moet worden, biedt Omnia

In deze Preventiecheck zijn specifieke controlepunten

daar de mogelijkheid toe. Hierna kan de camperaar weer

opgenomen die bij de Periodieke keuring niet aan de orde

onbezorgd van de camper genieten.

komen. Het betreft een combinatie van de controle van
het autogedeelte en het camperdeel. Verder wordt alles
nagekeken wat met het veilig gebruik van de kampeer auto
te maken heeft. De veiligheidscheck/ Preventiecheck is geen
onderhoudsbeurt, maar geeft de status van de toestand van
de te keuren punten aan en tevens een preventieadvies om
straks erger te voorkomen.

Opbouw kampeerauto:
laat deze door Omnia checken
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Het autogedeelte van de camper wordt veelal wel onderhouden,
maar de opbouw van de kampeerauto wordt niet altijd periodiek
door een deskundige gecontroleerd of onderhouden. Wij zien vaak
dat gasslangen en drukregelaars de maximale gebruiksduur al lang
hebben overschreden. Rookgasafvoeren van verbrandingssystemen
(kachel, boilers, koelkast, gasstel), loszitten en niet goed
afdichten. Wat gevaarlijke gevolgen van dien kan hebben. In de
veiligheidscheck wordt het gassysteem afgeperst, de gasslangen,
drukregelaars en rookgasafvoeren gecontroleerd. Verder wordt
er bij deze Veiligheidscheck/Preventiecheck is een vochtmeting
uitgevoerd om vroegtijdig lekkage of vochtinwerking op te sporen.

Meer dan een alleen een Periodieke keuring

Vervuild watersysteem

Bij de periodieke keuring wordt wel naar de profiel diepte

Vervuiling, schimmel- of algvorming in het watersysteem,

gekeken, maar niet naar bijvoorbeeld de leeftijd van de banden.

maakt het drinkwater bacteriologisch onbetrouwbaar. Het

In de meeste verzekeringspolissen wordt bij schade als gevolg

kan zelf schadelijk zijn voor de gezondheid. Het reinigen

van een klapband gekeken naar de leeftijd van de band. Tevens

van het watersysteem kan door Omnia uitgevoerd worden.

is in veel verzekeringspolissen opgenomen dat de band niet

Tevens bieden wij producten aan voor reinigen het op

ouder mag zijn dan 6 jaar. Klapbanden komen bij campers nog

conditiehouden van het water. De eigenaar van de camper

steeds regelmatig voor. Vaak blijkt ook dat de camper op te oude

kan dan zelf zijn watersysteem reinigen en schoon houden.

banden staat en het totaalgewicht van de camper de loadindex
van de banden overschrijd. Daarnaast wordt er niet elk jaar

De check wordt vastgelegd in een rapport. Voor verzekerden

een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Daarom is een periodieke

van verzekeraars die met Omnia samenwerken, geldt een

controle tussendoor zeker van belang om eventuele problemen

nader te bepalen kortingstarief als men deze Veiligheidscheck/

vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Preventiecheck door een Omnia bedrijf laat uitvoeren.

Deze Veiligheidscheck/Preventiecheck kan uitgebreid worden
met een vochtmeting en/of een opbouw onderhoudsbeurt
tegen meerkosten. Dit doen wij in samenwerking met u en de
verzekeraar.
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In de veiligheidscheck vindt er een controle plaats op de volgende punten
Rijveiligheid

• Gasdrukregelaar (advies: vernieuwen tussen de 5 en 8 jaar)

• Profieldiepte

• Rookgasafvoeren controle aansluiting en dichtheid

• Juiste bandenspanning

Controle drinkwatersysteem

• Leeftijd van de banden

• Controle op vervuiling watertank en leidingen en toestand van

• Juiste draagvermogen / loadindex
• Toestand van de band (haarscheurtjes/ beschadigingen)

het drinkwater

Overige controlepunten
• Velgen, velgbevestiging, scheuren in de velg bij bevestigingsgaten
• Wiellager speling

Controle en advies Veiligheid/ Preventie
• Brandblusser
• Blusdeken

Verkeersverlichting en elektra

• Rookmelder

• Invoerdoos 230V CEE

• Koolmonoxidemelder

• 7 of 13 polige stekker

Schadepreventie
Verkeersverlichting, werking en beschadigingen
• Achterlichten en kentekenplaatverlichting

• Achteruitrijbeveiliging; Achteruitrijcamera /
Park Distance Control / Sensoren

• Remlichten

• Dodehoekspiegels

• Richtingaanwijzers

Beveiliging, inbraak en diefstalpreventie

• Breedtelichten
• Contourverlichting

• Wegrijbeveiliging Mechanische autoblokkade BearLock

• Mistachterlicht

• Deurbeveiliging portieren cabine, toegangsdeur camperdeel

• Achteruitrijlamp

Heosafe sloten, Thule sloten
• Raambeveiliging, ruimtebeveiliging (Sopo alarmsysteem)

Controle gassysteem

• Opklimbeveiliging

• Afpersen gasleiding minimaal 10min. afpersen op 150 bar
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• Gasslang (leeftijd en conditie)

Ons hoofdkantoor is gevestigd op:
Hoofdveste 32b
3992 DG Houten
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