korte handleiding Volkswagen Kepler ONE (westfalia)

Dit is een beknopte handleiding van onze
camper VW Kepler ONE. De camper wordt van
voor naar achter adhv foto’s en commentaar
overlopen. Dit volgt ook de toer die we bij de
overdracht van de camper de dag van vertrek
zullen overlopen.
Dit wordt gecombineerd met een overzicht van
de aanwezige extra’s in de camper (aparte
inventaris wordt afgevinkt voor en na bij
sleuteloverdracht).
Nummerplaat: 2-BBG-632
Afmetingen: Afmetingen L 490 x B 190 x H 199cm

Buitentoer:
De camper kan voorzien worden van een fietsenrek voor fietsen (tijdig aan te vragen, tegen een
meerkost van 50€, kan daarop een extra laadbak worden gemonteerd, ten koste van de
fietsplaatsen). Ook een achtertentje dat geplaatst wordt met de achterklep helemaal openstaand, is
beschikbaar (zie verder).
Optioneel is het mogelijk op het
fietsenrek een extra laadbak te
laten installeren waarbij het
fietsenrek wordt opgeofferd voor
extra laadruimte. (Tijdig aan te
vragen, meerkost 50€ voor ganse
reis).

BELANGRIJK: de camper heeft aan
de buitenzijde 3 tankplaatsen:
1) bij de chauffeur diesel en Adblue (bij tanken van deze
laatste, gans te vullen, factuur wordt volledig
terugbetaald).
2) Op dezelfde plaats vind je de dieseltank, ook duidelijk
aangegeven.
3) Aan DEZELFDE zijde maar achteraan, de tankplaats voor
VERS water.

Diesel in het water of water in de diesel is rampzalig (het een al meer dan het andere). Een
merkteken met een waterkraantje geeft duidelijk aan dat de achterste dop voor water is.
De motor zelf heeft zijn jaarlijks onderhoud voor het seizoen en de camper wordt zoals wettelijk
voorzien 2x per jaar voor verhuur gekeurd.

Luifel:
De instructies voor het gebruik van de luifel staan duidelijk
aangegeven bij het openklikken van de klep via de 2 rode knoppen op
de zijkant. Belangrijk is om steeds de luifel met minstens 2 personen
open te rollen, alle instructies goed te volgen om beschadiging te
voorkomen. Gebruik van de luifel is op eigen risico: zeker niet
gebruiken bij onweer, storm of regen.

Stuurcabine:
Verzekeringspapieren
bevinden zich in het
handschoenkastje.
Telefoonnummers voor
pechverhelping in
binnen- en buitenland
vind u ook hierbij. Neem
best asap contact op
met de verhuurders die u in zo’n geval
ook zullen helpen.

De sleutelbos heeft 4 sleutels: de hoofdsleutel,
de rode sleutel voor de waterdop en verder 2
kleine sleutels, eentje voor het fietsenrek en
eentje voor de optionele laadbak.

.

bedieningspaneel:
heel intuïtieve bediening van
gans het camper gedeelte: Best
wordt bij gebruik van de camper
het paneel op “on” gezet. (bv.
Voor gebruik van frigo, echter
verwarming en boiler is
onafhankelijk van dit paneel, zie
verder).
Bij meermaals op de info te drukken wordt diverse feedback gegeven over
waterstand, vuilwaterniveau, niveau van de batterij,…
• eerste knop: binnenverlichting
• (tweede knop : optioneel voor evt. buitenverlichting)
• derde knop: waterpomp: enkel aan te zetten voor gebruik van noodtoilet
en/of gebruik van afwasbakje/douche. Bij langdurig niet gebruik is het beter
van de pomp steeds terug af te zetten. Vooral de pomp laten “droog”
draaien zonder water in de tank kan hem beschadigen.
• AUX: voor aanzetten van alle usb-poorten
• boiler: onafhankelijk van elektrisch paneel: 2 standen, te gebruiken voor
warm water bij afwassen of douchen. Bij langdurig niet gebruik best terug
afzetten.
• verwarming: onafhankelijk van elektrisch paneel: zowel ventilatie als
temperatuur is te regelen. Opgelet: met de enter knop rechtsboven moet
steeds bevestigd worden zodat het lichtje op groen staan. Dan pas is de
verwarming geactiveerd. Nogmaals drukken hierop zal het lichtje wit doen
branden, waardoor de verwarming niet in werking is. Na verloop van tijd zal
dit lichtje van zelf uitgaan en moet het paneel nooit actief zelf uitgezet
worden. Opgepast: verwarming werkt op diesel, zorg dus minstens dat
de dieseltank halfvol is bij gebruik van de verwarming om hem zeker
niet leeg te trekken.
Een heel informatief youtubefilmpje legt de meeste andere aspecten van
de camper uit:

https://www.youtube.com/watch?v=1QGVWx7w-0s&t=3s

Middenconsole:
Gelieve deze ruimte ENKEL
te gebruiken als living en de
tafel geenszins te
demonteren. Deze camper
is voorzien voor vervoer van
4 passagiers maar slapen
enkel voor 2 personen in de
boventent.
Net achter de grote zetel
bevindt zich een kast met 2
buitenstoeltjes en een
buitentafel. Echter moeten
deze met de nodige
omzichtigheid worden
uitgehaald en teruggestopt, teneinde geen schade te berokkenen aan het
interieur.

Gebruik toilet:
We stellen voor het toilet zo weinig mogelijk te
gebruiken, bij voorkeur niet of in uiterste nood. Dit
vooral omwille van de poetslast achteraf. Het toilet
moet bij teruggave van de camper alleszins volledig
proper worden afgeleverd. Ledigen is het klassieke
systeem waarbij de draaiarm wordt opengedraaid,
enkel langs daar wordt de tank eerst geledigd.
Vervolgens enkel langs deze weg enkele malen
goed spoelen met water. Tot slot kan het laatste
water met de blauwe pompknop nog worden
geledigd. Bij het begin van het gebruik van het toilet
(tot aan de volledige vulling) is het nodig om een
toilettablet te gebruiken. Enkele zullen voorzien
worden bij vertrek.

De camper is voorzien van een
minimale binnendouche plaat.
Echter verkiezen we om enkel de
buiten-(achter-)tent te gebruiken
om te douchen.

Daarbij wordt de watersspoeier
aangesloten op het
douchesysteem hiernaast.

De electriciteitskabel met verlengstuk (voor standaard 220V) vind je in de
kastjes rechts, naast de doucheplaat.

Onderaan vind je ook de glasfles die best bij niet gebruik volledig wordt
dichtgedraaid. Deze moet enkel open bij gebruik van het gasfornuis. De
verwarming werkt op diesel.
Aan de onderkant van de wagen (naast de trekhaak) vind je ook de hendel
om vuilwatertankt te ledigen.

De camper is dan ook
voorzien van een extra
achtertentje dat vlot met
de bijbehorende
drukknoppen is op te
stellen.

Boventent:
Uitklappen van de
boventent is heel
eenvoudig, na lossen van
de bevestigingsriemen aan
beide zijde. Het meest
delicate is echter het
inklappen van de tent. Alle
californiatenten hebben de
neiging om soms tussen de
scharnieren te geraken met
alle schade vandien. Hiervoor is preventief al een grote elastiek geplaatst.
Echter is het nog steeds bij het inklappen noodzakelijk om dit met 2

personen na te kijken en de tent met kleine schokjes in te trekken om
er zeker van te zijn dat de tent niet tussen de scharnieren terechtkomt.

Keuken:
De keuken is voorzien van basiskeukenmateriaal
voor 4 personen. De inhoud ervan wordt adhv de
checklist voor en na overlopen.

Tevens is ook een
waterkoker en koffiezet voorhanden in de lade onder de frigo.

goeie afspraken, goeie vrienden: hier onze basisregels die we dit seizoen willen hanteren:

1) officiële ophaaltijden zijn vanaf 15h, terugbrengen voor 12h. Zonder beloftes vooraf proberen
we daar waar mogelijk flexibel in te zijn via afspraken hier in de groep.
2) we leveren de camper af in tiptop gepoetste toestand en verwachten hem dan ook in dezelfde
toestand terug. Zo gewenst is er een handcarwash adres beschikbaar in ieper die de camper
poetst voor 20 euro binnen en/of 20 euro buiten. Vergeet zeker ook niet het toilet grondig te
reinigen volgens de instructies. Zo alsnog bijkomend poetswerk zou nodig zijn, wordt een
werkuurforfait aangerekend van 50 euro voor binnenpoetst of 50 euro voor buiten.
3) bij vertrek en na inleveren van de camper overlopen we de checklist (inventaris, die je ook op
de website vindt, mobiloom.be, je vind daar ook een contract en een handleiding: we gaan ervan
uit dat deze handleiding grondig werd doorgenomen VOOR vertrek en dat alle instructies
nauwgezet worden gevolgd). De camper kan enkel vertrekken na volstorting van het volledige
huurbedrag (hetzij via camptoo/goboony, hetzij rechtstreeks via ons contract of contant). De
waarborg moet ook steeds voldaan zijn, ENKEL via storting (website of reknr contract). Een
afschrift of printscreen bij vertrek in de whatsappgroep volstaat.
4) qua materiaal heeft de camper als basisvoorziening extra 1 tuintafel, 4 stoelen en keukengerei
voor 4 personen die we ook in zelfde staat terug verwachten. Daarvoor zullen we bij checkin en
out samen een duidelijke checklist overlopen en in deze groep posten.
5 ) 4G internet is aanwezig, 7G gratis per week (1 G komt ongeveer overeen met 1h full video
streamen). Bijkomende capaciteit kan aangevraagd worden hier aan 15 euro/5G. De kwaliteit en
snelheid kan in het buitenland wel heel wisselend zijn volgens plaatselijke gsm mast dekking. Zelf
kunnen we continu ontvangst niet garanderen gezien afhankelijk van de operator en de
plaatselijke dekking. Opgepast: geldt enkel voor EU lidstaten, dus bv. Zwitserland is op eigen
kosten, die daar fors kunnen oplopen. We horen wel van orange dat de 4g modems van België niet
of onvoldoende buiten België zouden werken. Alleszins bij iedere grensovergang de modem
resetten. Orange garandeert wel dat dit datakaartje dan wel als 4G modem zal werken vanuit een
smartphone.
6) voor een forfaitaire meerprijs van 50 euro kan het fietsenrek voorzien worden van een extra
baggagerek, wat dan wel op tijd moet aangevraagd worden.
7) alle afspraken die in deze whatsappgroep worden gemaakt beschouwen we dan ook als
uitbreiding van de contractuele afspraken.

Deze whatsappgroep blijft actief zowel enkele weken voor de afreis (voor concrete vragen,
afspraken,….), tijdens vertrek (posten van contracten, checklist, betalingen,…)
als tijdens de reis (vragen, problemen,….) Aarzel niet om ons via whatsapp te contacteren, meestal
zal 1 vd medewerkers snel kunnen helpen.

Een fijne reis gewenst,

Mobiloom-team

