Inventaris + korte handleiding MOTORHOME DREAMER Family Select Fiat 130 3,5t Heavy
Nummerplaat: 1-VAL-262

Stuurcabine:


usb 12V stekker (wit)



2 usb oplaadkabels



Garmin camper GPS: heel eenvoudige
bediening, afmetingen camper (3,5m hoog !, 6m lang en 2,5 m breed spiegels incl.) zijn daarin
ingesteld, zodat in campermodus de gps u nooit naar wegen zal sturen met brugjes waar je niet onder
zou kunnen of u in de problemen zou kunnen brengen om terug te keren.



2 boeken France passion met 2000-tal gratis camperplaatsen in
Frankrijk bij (wijn-)boeren



handleidingen, bij binnenstappen direct links onder



autopapieren en verzekeringspapieren, 3 camperboeken: 2
delen ACSI europa, 1 camper in frankrijk (achterzijde
stoelen)



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 ook 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 ../.../.....



bedieningspaneel:

CONTRLEPANEEL electriciteit links


ON/OFF-knop re boven: lang
duwen voor alles aan of af. Info
knop meermaals indrukken voor
voltagestand autobatterij, batterij
woongedeelte en vulstand in %
van de schoonwaterstand

Van links naar rechts onderaan:


binnenlichten: de camper is voorzien van een “coming-home” verlichting, dwz bij afsluiten zal deze
achtergrondsverlichting nog enkele minuten blijven branden, ook de buitenled verlichting. Dit is
volledig normaal en deze gaan vanzelf later uit. In het geval s'avonds voor het slapen ondanks het
uitschakelen van alle verlichting toch deze nog zou storend blijven branden kan deze via de schakelaars
onder het gasfornuis toch nog apart worden uitgezet.



buitenlichten



waterpomp: 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. Opgelet: nooit waterpomp droog laten draaien, dus steeds
een minimum aan water in de schoonwatertank

AUX: electriciteitsvoorziening van het TV-gedeelte, moet ook opstaan om via usb bv. Internetbakje of
beatbox op te laden

CONTORLEPANEEL verwarming rechts:


bediening voor
◦

1) verwarming camper: bevestigen via drukknop, draaien om stand aan te passen, backpijl om
terug te keren

◦

2) boiler voor warm water voor afwas/wasbak/douche: eco, hot en boost: hot = basisstand,
meeste warm water maar duurt langer, boost voor kort maar krachtig warm water , eco traag en
zuinige hoeveelheid

◦

3) ventilatiesysteem: steeds de ventilatiegaten goed openzetten bij gebruik

TV-gedeelte (eerste compartiment links
boven):


samgung tablet incl. yeloplay, netflix, gps



4G router + google chromecast

De televisie werkt via googlecromecast en
streaming via kanaal hdmi1, waarbij netflix,
yeloplay, youtube, etc...vlot kunnen worden
gestreamd via meegeleverde tablet.


soundbox / usb kabel



Bij aansluiting 220V: de camper heeft maar 1 stopcontact waar 220 V vervolgens kan gebruikt worden,
nl. stopcontact onder kookfornuis, mits verdeeldoos wel op te splitsen. Tijdens het rijden (of zonder
220V voorziening) is er een omvormer met 2 stopcontacten ONDER de reizigers dubbele zetel, die
zonder 220V, toch 220V leveren (mits zwart knopje op I geswitcht), dit echter voor laag verbruik, type
laptop, lichtje, etc. Niet voor microgolf, airco, verwarmingstoestel,...

Gebruik Frigo/gas:
Zo frigo aanstaat en op “A” stand staat van “automatisch” zal hij zelf intelligent de meest logische energiebron
selecteren: ttz tijdens rijden 12V, in stilstand gas en van zodra 220V voorhanden, 220V. Het is aan te raden
minstens halve dag voor vertrek de frigo goed “voor-” te koelen op 220V omdat dit de enige manier is om de
frigo zijn temperatuur afdoende te doen verlagen, gas en 12V zijn enkel in staat het verkregen koudenivo te
onderhouden. De frigo kan ook handmatig op een eigen gekozen energiebron worden gezet, maar dan
oppassen achteraf weer op A te zetten of te veranderen, anders blijft deze op de gekozen energiebron staan.
De camper is voorzien van een volautomatisch zonnepaneel dat de woonbatterij steeds oplaadt.
Er zijn 2 gasflessen voorzien, beide mogen veilig (zo goed aangesloten) beide open worden gezet. Bij het
verwisselen van een gasfles wel na aansluiten eenmalig ontluchten met de groene ontluchtknop. In principe
zal de gaswisselaar automatisch verwisselen bij lege fles naar de andere, maar het kan desnoods ook

automatisch worden geswitcht.

Middendeel (opbergbox in de
vloer):


draaistang voor luifel



2 gele wielblokken



1 lattenbodem voor salonbed + stang

opm.: zo een vijfde (of 6de) persoon zou willen
overnachten, moeten de extra kussen worden
meegenomen om het salongedeelte te kunnen
ombouwen. Voor een 5de passagier is ook de 5de
extra stoel met gordel nodig aan boord te nemen.

GEBRUIK toilet:


1 blokje ingooien per gebruiksperiode



STEEDS waterpomp op bij gebruikelijke



kort ontluchten met grijze hendel



bodem water vullen met blauwe knop, na toiletgebruik opnieuw grijze hendel openen, goed
spoelen en grijze gendel weer sluiten



poetsen van het toilet gebeurd eenvoudig via de container via buitenluik, uithalen, draaidop
uitdraaien alsook hoofdopening en grondig poetsen en terugplaatsen.

Middendeel (kastje rechts onder verwarming):
3 vervangingshoesdekens op maat: 2x enkel, 1 x dubbel, in de kast daarboven 1 microgolf
BOVEN: airco op 220 V, werkt ENKEL eens 220V stekker ingeplugd, eenvoudige bediening via
afstandsbediening, ook verlichting aldaar mogelijk. Als er bij stevig gebruik wat
condensatiewater buiten langs de zijkant van de camper afdruppelt is dat heel normaal en kan
dit geen kwaad.

Achterste gedeelte:


1 verlengsnoer (geel/zwart)

Opbergkast links:


EHBO: gele vestjes, gevarendriehoek,…



2 extra stukken fietsenrek



1 gele waterslang



1pot met toiletblokjes (per rit 1 blokje in toilet gooien)



1 tussenstuk electr. Kabel voor 220V stekkerdoos

Opbergkast rechts:


jerrytank voor reserve diesel



Startkabels



Hulpstukken voor buitendouche



1 waterslag met Gardnerkoppelingen

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.

kofferruimte (optioneel):


2 hoofdkussen



1 reserve dekbed



2 kussen voor ombouw bed salonruimte
en extra reiszetel met gordel



waterkoker



koffiezet



1 buitententje



4 campeerstoelen en buitentafeltje

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 + kookopscep



1 opvouwbare onderlegger



3 afstandbedieningen: TV, Mi box, airco binnenruimte



Curver opbergsysteem voor vuilzakken



Vuilblik met borsteltje



1 doos met bevestigingsriemen



1 kruimeldief met oplader



1 verlengsnoer met verdeeldoos + timer



andere:
*
*
*
***

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

