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DRAAG
VERMOGEN OK N R
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afpersen gasleiding  c

gasslang  jaartal:  c

drukregelaar jaartal:  c

gasflessen  jaartal:  c

richtingaanwijzers  c

remlichten  c

achterlichten/kentekenplaatverl.  c

mistachterlicht  c

breedtelichten  c

7/13 polige stekker  c

contourverlichting/reflectoren  c

achteruitrijlamp  c

lengte driehoeken  c

ONDERDELEN

OPMERKINGEN / BIJZONDERHEDEN

3 VERKEERSVERLICHTING  OK N R NVT

4 GAS OK N R NVT

Kleine beurt

GEGEVENS CLIENT:
Naam           Voorletter(s)   M/V

Adres           Postcode   Plaats

Email

Tel           Mobiel    

GEGEVENS CARAVAN/VOUWWAGEN
Merk / Type           Kenteken   Bouwjaar

Chassisnummer          Stickernr + jaartal

Deze lijst geeft een overzicht van de toestand van de caravan/vouwwagen ten tijde van de 
Hiddink kleine beurt. Wij adviseren eventuele gebreken zonder uitstel te laten repareren. 
Met de Hiddink jaarsticker bevestigen wij dat reparaties in de groepen niet noodzakelijk 
zijn. Voor een vochtmeting dient u de caravan leeg aan te bieden.

Datum:

Factuurnummer:

oplooprem/koppeling  c/s/a

stabilisator (controle werking) c/s/a

oploopremschokdemper  c

breekkabel, breekring en geleiding  c

stofhoes en schuifstuk  c

chassisbouten/-moeren  c

chassisraam en dissel c

reservewiel/-houder  c/s

neuswiel  c/s

wielbouten/-moeren  c

velgen c

as(sen), schokdempers en asrubbers  c/s

remvoering en remtrommels  c/a

terugrij-automaat  c/s/a

wiellagers/-naven en keerring  c/a

remkabels en ophanging  c/s/a

afstelling remmen en handrem  c/s/a

bevestiging opbouw/vloer/chassis  c

bevestiging leidingen onder de vloer  c

remmentest  c

1 ONDERSTEL OK N R NVT

C = controle S = smeren A = afstellen OK = in orde N = noodzakelijke rep. R = reparatie aanbevolen NVT = niet van toepassing

Op de onderhoudsbeurt/caravan/vouwwagen zijn de Algemene voorwaarden van de 
BOVAG Caravan & Camperbedrijven van toepassing, zoals vermeld op de achterzijde.

Caravan keurmeester

Datum

Plaats

Handtekening


