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Omnia heeft een Veiligheidscheck specifiek
voor de caravan ontwikkeld.
Bij deze Veiligheidscheck worden alle essentiële zaken van
uw caravan die voor het veilig gebruik van uw caravan van
belang zijn, grondig gecontroleerd en geïnspecteerd.
Deze essentiële zaken zijn o.a. het complete remsysteem,
stabilisator koppeling, velgen, wiellagers, vering, schokdempers, banden, verkeersverlichting en gasinstallaties.
Omdat ook de belading een grote rol speelt bij het veilig
onderweg zijn van de caravan, wordt de caravan ook nog
gewogen, zodat u precies weet wat het gewicht van uw
caravan is in de aangeboden toestand.
Indien er naar aanleiding van de Veiligheidscheck, onderhoud

De Veiligheidscheck is geen onderhoudsbeurt, maar geeft

of herstel uitgevoerd moet worden, biedt Omnia daar de

de status van de toestand van de te keuren punten aan om

mogelijkheid toe. Hierna kan de caravan eigenaar weer

straks erger te voorkomen.

onbezorgd van de caravan genieten.
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Essentiële onderdelen van uw caravan:
laat deze door Omnia checken
De caravan wordt veelal op het oog goed onderhouden,
maar wordt niet altijd periodiek door een deskundige
gecontroleerd. 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. Dit kan
gevaarlijke toestanden tot gevolg hebben.
In de Veiligheidscheck wordt het gassysteem afgeperst, de
gasslangen, drukregelaars en rookgasafvoeren gecontroleerd.

Banden

Bij de Veiligheidscheck worden de banden nauwkeurig

Banden zijn een belangrijk veiligheidsitem bij caravans en

gecontroleerd op kwaliteit en leeftijd. Ook wordt er aan

verdienen daarom ook extra aandacht. De caravan staat maar op

de hand van de loadindex gecontroleerd of de banden

2 banden en als er tijdens het rijden met de banden wat gebeurt

het maximaal toelaatbare gewicht van de caravan kunnen

dan is er vaak sprake van een behoorlijke schade. Caravan

dragen. Daarna worden de banden voor u op de juiste

banden slijten amper en lijken er vaak nog goed uit te zien.

bandenspanning gebracht. Indien de banden ouder zijn dan

Banden gaan echter zo’n zes jaar mee.

6 jaar krijgt u het advies om de banden te vervangen.

Een klapband kan uw vakantie gemakkelijk verknallen.

De check wordt vastgelegd in een rapport. Voor verzekerden
van verzekeraars die met Omnia samenwerken, geldt het

Door veroudering van het rubber, vaak langdurig stil staan,

afgesproken kortingstarief als men deze Veiligheidscheck

onjuiste bandenspanning en vaak behoorlijke belading van de

door een Omnia bedrijf laat uitvoeren.

caravans, ontstaat er een verhoogd risico op een klapband.
Deze Veiligheidscheck kan uitgebreid worden met een
In de meeste verzekeringspolissen wordt bij schade als gevolg

vochtmeting of een onderhoudsbeurt tegen meerkosten.

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

Vraag naar de mogelijkheden.

in veel verzekeringspolissen opgenomen dat de band niet ouder
mag zijn dan 6 jaar. Vaak blijkt ook dat de caravan op te oude
banden staat en het totaalgewicht van de caravan de loadindex
van de banden overschrijdt. Daarnaast wordt er niet elk jaar
een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Daarom is een periodieke
controle tussendoor zeker van belang om eventuele problemen
vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.
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In de Veiligheidscheck vindt er een controle plaats op de volgende punten:
Verkeersverlichting, werking en beschadigingen

Onderstel
• Oplooprem/ koppeling

• Achterlichten

• Stabilisator

• Remlichten

• Oploopremschokdemper

• Richtingaanwijzers

• Breekkabel en breekring

• Breedtelichten

• Stofhoes en schuifstuk

• Contourverlichting

• Reservewiel/-houder

• Mistachterlicht

• Neuswiel

• Achteruitrijlamp

• Velgen/ wielbevestiging

• Lengte driehoeken

• As(sen), schokdempers en asrubbers

• Kentekenplaatverlichting

• Wiellagerspeling /conditie

• NL-sticker

• Remkabels en ophanging

• Accutest / accucontrole tegen meerprijs

• Afstelling remmen en handrem

Controle gassysteem

• Caravangewicht in aangeboden toestand

• Afpersen gasleiding minimaal 10min. afpersen op 150 bar

Banden

• Gasslang (leeftijd en conditie)

• Profieldiepte

• Gasdrukregelaar (leeftijd)

• Juiste bandenspanning

• Rookgasafvoeren controle aansluiting en dichtheid

• Leeftijd van de banden

Controle en advies Veiligheid/ Preventie

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

• Brandblusser
• Rookmelder

Verkeersverlichting/ stroomvoorziening

• Koolmonoxidemelder

• 7 of 13 polige stekker
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Naast deze controlepunten ontvangt u vrijblijvend deskundig
Uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers alsmede de

advies van onze specialisten over het onderhouden van uw

duurzaamheid van uw bezit staan bij Omnia CCS hoog in het vaandel.

caravan en hoe u deze in topconditie kunt houden.

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

CARAVAN EN
CAMPER SCHADESERVICE

T 085 4013 485
F 085 4014 440
Bij schade bel 085 4013 626
E secretariaat@omniaccs.nl

Landelijke specialisten in het herstellen
van schade aan caravan of camper

