Inventaris + korte handleiding Volkswagen
CALIFORNIA
Dit is een beknopte handleiding van onze
camper VW california. De camper wordt van
voor naar achter adhv foto’s en commentaar
overlopen. Dit wordt gecombineerd met een
overzicht vande aanwezige extra’s in de camper,
zodoende doet deze gids dan meteen dienst als
inventaris (afvinken bij vertrek wat
aanwezig).
Nummerplaat: 1 SBZ-685

Afmetingen (cave: bruggen en
ondergronse parking)

Stuurcabine:
usb 12V stekker (wit)
2 usb oplaadkabels
tablet/gps samgung tablet incl.
yeloplay, netflix, gps: pincode 6453,
wifi/4G bakje met oplader :
SSID: wwwVIPCdbechromecast
WPA/WIFI-code: 26394111
pincode simkaartje: 2264
De tablet heeft zowel een netflix account als een
yelo play account. 4G wifi werkt perfect in gans belgië, in
andere europese landen sterk afhankelijk van de
plaatselijke performantie van het netwerk
campergidsen:
◦

camperroutes Frankrijk

◦

camperplaatsen europa

◦

France passion

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 2m hoog!!, 3m met dak
uitgevouwen), komt de verzekering niet tussen.
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 of in het geval van Ruwelka volledig af te kopen. 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 VW California” “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. Opgepast bij Ruwelka: afkoop van franchise staat in principe los van de waarborg,
ttz deze moet nog steeds worden betaald. Echter is het zo dat de omniumverzekering, eens afgekocht, nooit
nog kan beroep doen op deze waarborg. De waarborg dient echter voor alle inhoud van de camper (tablet,
stoelen, bbq,….) en wordt bij correcte teruggave volledig terugbetaald.
Afkoop franchise:(1 en slechts 1 mogelijkheid te omcirkelen)
Geen
Goboony
Camptoo
Ruwelka: stortingsdatum ../.../.....

bedieningspaneel:
heel intuïtieve bediening van gans het camper gedeelte:


verwarming: vaste knop links boven



knop links daaronder: ON/OFF knop voor paneel



STER-knop rechts boven: frigo



Knop rechts onder: om terug te keren in het menu
Verder: draai-knop rechts: keuzeknop via draaien, bevestigen via drukken



automatisch dak: OPGEPAST: steeds minimum één raam openzetten bij het openen en
sluiten van het dak, omwille van de luchtverplaatsing en mogelijke schade daardoor, ook bij
het sluiten, dan ook de zijraampjes van de boventent openlaten. Er mag NIKS blijven liggen in
de boventent bij het sluiten, met uitzondering van het trapje, zo dit centraal in de lengte
wordt gelegd.

Een heel informatief youtubefilmpje legt de meeste andere aspecten van de camper uit:

https://www.youtube.com/watch?v=swtpoH-HZgY&t=145s

en

https://youtu.be/563nZgFyPaw

Electriciteit,verwarming, gas,
water en frigo:
Tijdens het rijden is er 1 stopcontact (achter
pilootstoel) dat via omvormer voor kleine wattages
(PC, lampje,…) toch 220V voorziet.
De knop naast dit stopcontact is de knop op het beweegalarm (zo aanwezig in de camper) af te
zetten.
De verwarming wordt bediend via het hoofddisplay en werkt op diesel, ook hiervoor is een
rechtstreeks drukknop links boven voorzien. Er is een bijkomend bedieningspaneel voor verwarming
en ventilatie rechts achter. Enkel het gasfornuis werkt op gas. Een blauw campinggasflesje bevindt
zich achteraan links onder, hermetisch afgesloten met zwart deksel voor extra veiligheid tegen
gaslekken. Een extra rode gaskraan
bevindt zich net onder het gasfornuis in
de kast: rode kraan parallel met de
leiding zet ze open. Er wordt aangeraden
bij langdurig niet gebruiken of lang rijden
het gas op beide plaatsen dicht te
draaien. Bij het gebruik van het gas,
gasknop goed opendraaien en ingedrukt
houden, eens vlam HEEL langzaam
drukknop lossen.
Water, eens gevuld in de 35l proper watertank (dop links achter, CAVE GEEN DIESEL
daar!!), werkt automatisch met de waterpomp. De vuilwatertank (50l) wordt geledigd via
de kraan onderin de kast tegenaan de
frigo
De frigo werkt het best op 220V, zeker
aan te raden hem goed voor te koelen
voor de reis, met 12V enkel in staat zijn
koude te behouden. De frigo wordt ook
bediend met de centrale display, waar
rechtsboven ook een rechtstreeks knop
met ster is voorzien. Er kunnen verschillende sterktes worden
gebruikt, waarbij de sterkste op 220V bijna tot
vriestemperaturen onderkoelt.
De keuken is voorzien van basismateriaal voor 4 reizigers:
o

usb 12V bestek, borden, tassen, glazen,…

o

8-tal basis set potten, pannen

o

1 waterkoker, 1 koffiezet
Verder nog aanwezig:

o

Verlengsnoer met blauwe connector + omzetstuk voor normaal 220V huissysteem

o

Trapje voor boventent

Luifel, baggagekoffer, douchetent:
De VW california is voorzien
van een handige luifel.
OPGEPAST: luifel ENKEL
uitdraaien met GESLOTEN
zijportier. Via de zwingel (te
vinden in de lade onder de
achterbank) 1m uitzwingelen,
pootjes uitklicken (via
veersysteem indrukken,
uitplooien, verlengen en met
hendels naar boven
vastzetten) en vervolgens gans
uitdraaien.

De camper is ook voorzien van
een ganse achtertent, ook in
diezelfde lade te vinden.
OPGEPAST: énkel opzetten met
een LEGE baggagekoffer en
VERWIJDERDE klapstoeltjes in het
achterportier. Enkel dan mag het
achterportier op een veilige betrouwbare manier als dak van de tent gebruikt
worden. De stoeltjes kunne maar op 1 enkele manier correct worden opgeborgen
(zie foto) en
worden
vervolgens met
een grijze klem
vastgezet?.

Adhv de mobiele warmwatertas,
kan op deze manier een heuse
warm water douchecabine
worden gemaakt

