
 

 

1 

 

 
 
 
 
 

HANDLEIDING PILOTE V600G 
  



 

 

2 

 
1 Inleiding ............................................................................................................................... 3 

1.1 Belangrijke contactgegevens ....................................................................................... 3 

2 Voertuig ............................................................................................................................... 6 

2.1 Checklist voor vertrek .................................................................................................. 6 

2.2 Rijbewijs ....................................................................................................................... 7 

2.3 Afmetingen & Gewichten ............................................................................................ 8 

2.4 Zit- & slaapplaatsen ..................................................................................................... 8 

2.5 Verzekering – wat te doen bij schade ......................................................................... 9 

3 Centraal bedieningspaneel ............................................................................................... 10 

4 Tanks & vloeistoffen ......................................................................................................... 11 

4.1 Schoon Water ............................................................................................................ 11 

4.2 Vuilwater tank ........................................................................................................... 11 

4.3 Gas ............................................................................................................................. 12 

4.4 Adblue ........................................................................................................................ 13 

5 Toilet ................................................................................................................................. 14 

6 Douche .............................................................................................................................. 17 

7 Tafel & Stoelen .................................................................................................................. 17 

8 Luifel .................................................................................................................................. 18 

9 Fietsenrek .......................................................................................................................... 20 

10 Verwarming & Warm Water ......................................................................................... 22 

11 Koken aan boord ........................................................................................................... 24 

12 Koelkast ......................................................................................................................... 25 

13 Elektrische voorzieningen ............................................................................................. 26 

14 Inleveren van het voertuig ............................................................................................ 27 

14.1 Poetsen van de binnenkant ................................................................................... 27 

14.2 Poetsen van de buitenkant .................................................................................... 28 

 



 

 

3 

1 Inleiding 
 

U gaat binnenkort op reis met een Pilote V600G motorhome. In deze handleiding worden de 
verschillende boordsystemen toegelicht en vindt u de nodige informatie voor onderweg. We 
wensen u veel plezier met deze mooie camper! 

Of u nu een doorgewinterde “camperaar” bent of voor het eerst er met een motorhome op 
uit trekt, we vragen u om deze bundel voor vertrek aandachtig door te lezen. Door de 
extreme nadruk op gewichtsbeperking en ruimtebesparing voor alle onderdelen van een 
motorhome, zijn de geïnstalleerde onderdelen wellicht minder robuust dan u thuis gewend 
bent. Om een paar voorbeelden te geven: 

• Wanden zijn van een zogeheten “sandwich” constructie, waarbij twee platen verlijmd 
worden op een kern van karton, pur schuim of aluminium folie. 

• Banken en luikjes zijn geconstrueerd van dun triplex. 

Bij normaal gebruik zal u van dit alles weinig tot niks merken. Ravotten en op de banken 
springen doet u beter niet binnen in de motorhome. Merkt u dat een kastje niet vlot open of 
dicht gaat, gebruik geen kracht maar ga op zoek naar de oorzaak! Meestal is dit snel 
gevonden… 

 

1.1 Belangrijke contactgegevens 
 

Rolling Stone Verhuur 

Contactpersoon : Martijn van den Hoven 

Adres  : Kievietslaan 6 
2540 Hove 
Belgie 

email   : rollingstoneverhuur@gmail.com 
GSM   : +32-(0)472-776.503 
website  : www.rollingstoneverhuur.com  

VAB Bijstandscentrale 

Noodnummer (24/24u) : +32-(0)78-222.222 
Lidnummer VAB  : 653.679.54  

mailto:rollingstoneverhuur@gmail.com
http://www.rollingstoneverhuur.com/
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1. Diesel & Adblue vuldop 
2. Uitlaat boiler/warmwater combi op gas 
3. WC Cassette  
4. 230V aansluiting 
5. Water vuldop  
6. Bediening vuilwater tank (onder voertuig)  
7. Uitschuifbare trede 
8. Gas-locker + opbergplaats oprijblokken (achter linker achterdeur) 

Een technische kit (krik, sleepoog, etc) bevindt zich onder de passagiersstoel!  
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2 Voertuig 
 

De Pilote V600G is een luxe motorhome met 4 zitplaatsen en 2 slaapplaatsen, gebouwd op 
een Citroën Jumper chassis.  

Het voertuig is uitgerust met een 140pk sterke 2.3 liter dieselmotor, en voldoet aan de Euro-
6 norm. Dit betekent dat u – op het moment van schrijven – zonder beperking elke milieu-
zone in Europa mag inrijden. Controleer voor het binnenrijden van een stad wat de lokale 
voorwaarden zijn. In Duitsland dient u bijvoorbeeld een “Umweltsticker” aan te schaffen en 
zijn er bepaalde gebieden waar voertuigen met dieselmotoren geweerd worden. Laat u bij 
twijfel adviseren door de lokale infodienst, boetes kunnen hoog oplopen en worden zonder 
verwijl doorbelast. 

 

2.1 Checklist voor vertrek 
 

Zorg voor ieder vertrek dat het voertuig en de reizigers klaar zijn om te vertrekken – dit 
voorkomt onnodige schade (denk aan de borg) en verzekert een plezierige vakantie voor 
iedereen! 

 IS DE LUIFEL CORRECT EN VOLLEDIG INGEDRAAID EN VERGRENDELD, IS DE DRAAISTANG 

OPGEBORGEN? 
 ZIJN DE OPRIJ-BLOKKEN VERWIJDERD EN OPGEBORGEN? 
 VERWIJDER DE 230V VOEDINGSKABEL (INDIEN GEBRUIKT) EN BERG DEZE OP. 
 IS ALLES MEE, LIGT ER ECHT NIKS MEER BUITEN? 
 CONTROLEER OF ER ZICH NIETS ONDER HET VOERTUIG BEVINDT, WAT BIJ HET WEGRIJDEN 

VAST KAN KOMEN TE ZITTEN. 
 BERG LOSSE SPULLEN OP, ZET ZWARE VOORWERPEN OP DE GROND EN ZORG ERVOOR DAT DE 

TAFEL IN DE GOEDE STAND STAAT. 
 CONTROLEER DAT ALLE (DAK)RAMEN, KASTJES, BINNEN- EN BUITENDEUREN GESLOTEN ZIJN. 
 ZITTEN ALLE REIZIGERS OP HUN STOEL (MÉT GORDEL)? 
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2.2 Rijbewijs 
 

De Pilote V600G mag je besturen met een gewoon autorijbewijs (rijbewijs B).  

Hou er rekening mee dat je rondrijdt met een voertuig dat wellicht groter (vooral langer) is 
dan een normale gezinswagen. Neem de tijd om te wennen aan de afmetingen! Laat bij 
parkeren of achteruitrijden iemand uitstappen om mee te kijken. 

De motorhome heeft een flink gewicht, waardoor inhalen, invoegen of een bocht maken 
langzamer gaat dan je waarschijnlijk gewend bent en je meer ruimte nodig hebt. Door het 
hogere gewicht is ook de remafstand groter, houd meer afstand tot je voorganger dan je 
gewend bent met een auto. Door het grote zijdelingse oppervlak is het voertuig ook zeer 
windgevoelig. 

De opbouw van de motorhome steekt uit achter de achterste wielen en zwenkt dus uit bij 
het nemen van een bocht en bij het manoeuvreren. Hou hier rekening mee bij het 
manoeuvreren in krappe ruimtes. 

Enkele praktische tips: 

· Hou rekening met een vrije hoogte van 2,70 meter en volle breedte van 2,1 meter. Denk 
aan overhangende takken en dergelijke! 

· Pas je snelheid aan, ga nooit te snel in bochten. 

· Maak gebruik van de buitenspiegels bij smalle doorgangen. 

· In achteruit: gebruik de achteruitrijcamera en/of laat een medereiziger even uitstappen. 

· Rijden in de bergen: Je bent met een grote massa onderweg. Rem op je motor tijdens het 
afdalen. Hou de temperatuur van de motor in het oog. 

· Voertuig in versnelling zetten bij parkeren. De handrem alleen is niet altijd voldoende. 

· Fluo hesjes, ehbo kit en brandblusser 
vind je onder de vloer voor de 
passagiersbank. 

· Een camper heeft een andere draaicirkel 
dan een auto. Let op als je naast een 
voertuig/muur/boom geparkeerd staat. 
Vooraan: rij voorbij het object met je 
achterwielen voordat je afslaat (bvb aan 
lichten/tankstation/…). 
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2.3 Afmetingen & Gewichten 
 

• Lengte ……………………………………………………… : 5,99 m 
• Breedte …………………………………………………… : 2,10 m 
• Hoogte ……………………………………………………. : 2,70 m 
• Maximum Toegelaten Massa (MTM) ………. : 3500 kg 
• Diesel tank ………………………………………………. : 90 liter 
• Schoonwatertank ……………………………………. : 110 liter 
• Boiler ………………………………………………………. : 10 liter 
• Vuilwater tank ………………………………………… : 100 liter 
• Gasfles (LPG)…………………………………………….. : 10 kg 

U krijgt de motorhome mee met een volle diesel-, gas-, en watertank, met een lege 
vuilwatertank, en met de inventaris zoals op de inventarislijst is weergegeven. In deze 
toestand weegt de motorhome circa 3000kg.  

Dit betekent dat u, inclusief bestuurder en passagiers, nog ca. 400kg kan/mag toevoegen. 
Eventueel kan u nog wat extra laadvermogen creëren door de schoonwater-tank gedeeltelijk 
te legen. Hou er wel rekening mee dat met een lege schoonwater-tank het toilet niet meer 
gespoeld kan worden! 

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de MTM! 
Overschrijden van de MTM is niet alleen wettelijk verboden – en kan u dus een flinke boete 
opleveren – dit is tevens schadelijk voor de motorhome zelf.  

 

2.4 Zit- & slaapplaatsen 
 

De Pilote V600G is ingedeeld met een ruim 
dubbel dwarsbed achterin. 

De zithoek is ruim opgezet en biedt met de draaibare voorstoelen plaats aan 4 personen. 

Tijdens het rijden dienen de reizigers plaats te nemen op een daarvoor bestemde zitplaats, 
te herkennen aan de aanwezigheid van gordels. Hoewel de verleiding groot kan zijn voor de 
passagiers om onderweg in één van de bedden te gaan liggen, of om bijvoorbeeld even snel 
van het toilet gebruik te maken, raden we dit absoluut af. Dit is niet alleen wettelijk 
verboden, maar is ook nog eens bijzonder gevaarlijk! 
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2.5 Verzekering – wat te doen bij schade 
 

Het voertuig is omnium verzekerd, en is bovendien voorzien van een bijkomende 
reisbijstandsverzekering van VAB. Alle nodige gegevens vindt u in het mapje met de 
boorddocumenten. 

Bent u onderweg betrokken bij een ongeval, verwittig na de hulpdiensten dan de VAB 
Bijstandscentrale op nummer +32-(0)78-222.222. Een Europees Aanrijdingsformulier moet 
bij ieder ongeval ingevuld worden, u vindt deze tevens in het mapje met de 
boorddocumenten. Tenslotte verwittigt u ook de verhuurder op het nummer vooraan in 
deze bundel. 

De VAB Bijstandscentrale zal u ook helpen bij technische problemen met het rij-gedeelte van 
de motorhome.  

Verwittig bij iedere schade de verhuurder, of het nu door ongeluk of door eigen toedoen 
gebeurd is. Zodoende kan er zo snel mogelijk aan de voorbereiding van eventuele 
reparatie begonnen worden en kan de huurder na u ook met een compleet werkende 
motorhome op pad.  
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3 Centraal bedieningspaneel 

 

Via het centrale bedieningspaneel boven de deur van het woongedeelte kunnen de meeste 
boordsystemen bediend worden.  

1. Status “huis” batterij 
2. Voltage “huis” batterij (bij rode cijfers zorgen dat de accu bijgeladen wordt door te 

rijden, of 230V kabel in te steken). 
3. Niveau schoonwater tank 
4. Niveau vuilwater tank 
5. Binnenverlichting 
6. Waterpomp 
7. Andere appendages (o.a. radio, USB stopcontacten, ontsteking kookvuur) 

De buitenverlichting, en de uitschuifbare trede bij de zijdeur, worden bediend vanaf de 
knoppen achter de passagiersstoel: 

  

1 

2 

3 4 

5 6 7 
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4 Tanks & vloeistoffen  
4.1 Schoon Water 
 

Schoon water wordt gebruikt voor de kraan in de badkamer/douche, de gootsteen in de 
keuken en voor het spoelen van de WC. 

De inhoud van de watertank is 110 liter, van de boiler 10 liter. De actuele inhoud van de 
watertank is te zien op het centrale bedieningsscherm.  

Achteraan de motorhome, aan passagierszijde, zit de vuldop van de watertank.  

De watertank dient enkel met drinkbaar water gevuld te worden, nooit met “technisch 
water”! U kunt hiervoor de beschikbare slang gebruiken (met Gardena-koppeling), vaak is 
een slang reeds beschikbaar bij het tappunt. Laat het water altijd even doorstromen voor dat 
u de tank vult, om eventuele verontreiniging of stilstaand water te laten uitspoelen. 

De tank is vol zodra deze via de vulopening overloopt. 

Water uit de watertank gebruiken voor consumptie raden we af, tenzij om mee te koken. 

 

4.2 Vuilwater tank 
 

De afvoer van de douche, het wasbakje naast de WC en van de gootsteen in de keuken lopen 
allemaal af naar de vuilwatertank. De actuele inhoud van de vuilwatertank is te zien op het 
centrale bedieningsscherm.  

De vuilwater tank mag enkel geleegd worden op de daarvoor voorziene stortplaatsen. De 
meeste campings en gemeentelijke staanplaatsen hebben hier wel mogelijkheden voor. 

Het legen van de tank gebeurt door middel van een schuifhendel onder het voertuig, ter 
hoogte van de schuifdeur. Vergeet zodra de tank leeg is de schuif niet weer te sluiten. 

Ook de inhoud van de vuilwatertank telt mee in het gewicht van de motorhome – rij dus niet 
onnodig met een volle tank rond! 
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4.3 Gas 
 

De gasfles is aangesloten mét slangbreukventiel, hierdoor is het toegestaan om met de 
gaskraan open te rijden. Het kan zijn, bijvoorbeeld bij een oversteek per veerboot, dat u 
gevraagd wordt om de fles dicht te draaien.  

Gas wordt in de motorhome verbruikt door de verwarming, warmwater boiler en het 
kookfornuis. U krijgt bij vertrek een volle gasfles mee (LPG). Zeker in de zomermaanden is dit 
ruim voldoende voor 4 à 5 weken verbruik.  

Gebruikt u geregeld de verwarming, of veel warm water, dan kan het zijn dat de fles sneller 
leeg is. Er zit een eenvoudige niveaumeting boven op de gasfles. 

U kan de fles bij ieder 
tankstation met LPG voor 
auto’s vullen. Afhankelijk 
van het land waar u verblijft 
kan het zijn dat u een 
andere adapter op de fles 
moet draaien. In het 
handschoenvakje vindt u 
een zakje met alle 
verschillende adapters. 

Vraag raad aan de 
pompbediende indien u niet 
vertrouwd bent met het 
tanken van LPG. Draai 
tijdens het tanken de 
gastoevoer naar de 
mobilhome dicht. 
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4.4 Adblue 
 

Adblue wordt door motoren-fabrikanten gebruikt als 
toevoeging om de schadelijke uitstoot te verminderen en de 
Euro-6 norm te halen. Achter het tank-klepje (bij bestuurders 
deur) zit, naast de diesel-vulopening ook de Adblue vuldop. 

U krijgt het voertuig mee met een volle Adblue-tank. Hiermee 
kan 2.000 tot 4.000km gereden worden, Adblue wordt vooral 
verbruikt wanneer de motor veel vermogen levert (snelweg 
kilometers).  

De boordcomputer geeft ruim op voorhand aan als de Adblue 
tank leeg begint te raken. U kan dan nog enkele honderden 
kilometers rijden. Raakt de Adblue tank echt leeg, dan zal de 

motor terugvallen in vermogen, en zal het niet meer mogelijk zijn om de motor opnieuw te 
starten. Dit kan ernstige schade aan de motor toebrengen – zorg dus dat het niet zo ver 
komt.  

Adblue is in de meeste tankstations in bidons van 5 of 10 liter te verkrijgen. De Adblue tank 
heeft een inhoud van circa 8 liter. 
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5 Toilet 
 

De motorhome beschikt over een chemisch toilet met een uitneembare WC Cassette. 
Gelieve deze op tijd te ledigen!  
 

 
 

1. Bediening schuif 
2. Niveau-aanduiding WC tank (3 lampjes = vol!) 
3. Spoelknop 

  

3 2 
1 
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Het toilet klaarmaken voor gebruik  
 
Zorg ervoor dat het toilet geheel naar voren is geschoven. 
 
Bij afhaling is het toilet reeds voorzien van product.  
Heeft u de cassette net geleegd, dan dient er éérst opnieuw WC-product toegevoegd te 
worden. Giet een flinke scheut product via het toilet (met geopende toiletschuif) in de 
cassette. Druk vervolgens 10 seconden op de spoelknop om het product aan te lengen. 
 
Het toilet gebruiken 
 
Om geurhinder te voorkomen het toilet steeds gebruiken met gesloten schuif. Een blaadje 
WC papier onder in de pot leggen (nog steeds met gesloten schuif) kan het doorspoelen 
vergemakkelijken. Trek na het gebruik de schuif open, en spoel door met de drukknop. 
 
Na doorspoelen de schuif weer sluiten om geurhinder en eventueel klotsen van de inhoud 
van de cassette te voorkomen. 
 
Om meer ruimte te creëren kan het toilet naar achteren geschoven worden (bijvoorbeeld 
om te douchen). Zorg ervoor dat het toilet in ingeschoven toestand geborgd wordt. 
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Het legen van de WC Cassette 
 
Aan de buitenzijde van de motorhome bevindt zich een vierkant luik met daarachter de WC 
Cassette.  
 
OPGELET! Alvorens de cassette te verwijderen moet de schuif binnenin aan het toilet 
gesloten worden. De cassette is normaal vlot in- en uit de behuizing te halen, indien je 
moet wringen of kracht moet zetten is er iets mis!  
 

  
 
 

1. Zorg ervoor dat de toiletschuif in de badkamer gesloten is, en het toilet in de 
gebruiksstand staat. 

2. Open het vierkante luik aan de buitenzijde van de motorhome  
3. Je ziet de WC Cassette, deze is geblokkeerd door een groene plastic grendel.  
4. Druk deze groene grendel naar boven. Je kan nu de WC Cassette via de handgreep uit 

de motorhome halen  
5. De cassette is voorzien van wieltjes, de handgreep kan worden uitgetrokken, zoals bij 

een trolley.  
6. De buis aan de kant van de handgreep kan je wegdraaien, en de grote zwarte dop 

losschroeven.  
7. Giet de WC cassette uit op een daarvoor voorziene plaats (bv toilet, riool,…) Duw 

tijdens het ledigen met uw duim op de kleine ontluchtingsknop om zonder spatten 
de cassette leeg te gieten.  

8. Bij de meeste stortplaatsen is een wateraansluiting voorzien – gebruik deze om de 
tank een paar keer te spoelen. Schroef vervolgens de dop terug op de buis. 

9. Plaats de WC Cassette terug en sluit het luik  
10. Giet nu opnieuw product in de WC - het toilet is opnieuw klaar voor gebruik. 

Bij het terugbrengen van het voertuig dient de WC (binnen), de cassette, en de cassette-
behuizing proper opgeleverd te worden! 
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6 Douche 
 

Sluit bij het douchen zeker de deur van de badkamer om te voorkomen dat de rest van het 
interieur nat wordt. Tijdens en na het douchen best het raampje open zetten zodat de 
ruimte voldoende verlucht wordt. 

Na het douchen de ruimte zo goed mogelijk afdrogen en laten verluchten. 

 

7 Tafel & Stoelen 
 

De tafel in de zithoek kan in meerdere standen gebruikt worden. Door de hendel aan de 
voorkant van de tafel uit te trekken kan er nog een extra stuk tafel uitgeklapt worden. 

     

 

Beide voorstoelen kunnen gedraaid worden om deel uit te maken van de zithoek. Aan de 
zijkant van de stoelen zit hiervoor een hendel om de vergrendeling (belangrijk tijdens het 
rijden!) los te zetten. Duw de hendel naar achteren en verdraai de stoel. Soms is het nodig 
de stoel naar voor of naar achter te verschuiven om de volledige draai te kunnen maken. 
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8 Luifel 
 

De zonneluifel draai je in en uit met de bijgeleverde draaihendel.  
 
Gebruik de luifel enkel bij droog weer, wanneer er geen of weinig wind is. Bij teveel wind kan 
de luifel overwaaien en schade aanbrengen aan de motorhome. 
 
Schade aan de luifel is niet verzekerd en dus volledig ten laste van de huurder. Deze 
schade kan makkelijk de borg overschrijden! 
 
Aangeraden is om de luifel zowel ’s nachts, als bij vertrek vanaf de motorhome in te 
draaien. Terwijl u slaapt, of eventjes weg bent, kan het beginnen waaien waardoor er 
schade optreedt! 
 
Om de luifel te openen: 

1. Draai de luifel met de draaihendel ongeveer één meter uit, tot je bij de poten kunt: 

 
2. Haal beide poten uit en zet deze op de grond circa 2 meter van het voertuig af 
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3. Draai de luifel verder uit tot de gewenste stand 

 
4. Zet de poten recht onder de luifel 

 
5. Indien helemaal uitgedraaid kan de luifel nog extra op spanning gezet worden met de 

verstevigingsbeugels 

 
 
Het terug opbergen van de luifel gebeurt in omgekeerde volgorde. 
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9 Fietsenrek 
 

De mobilhome is voorzien van een vast geïnstalleerd fietsenrek van BusBiker. Deze drager 
kan 2 fietsen van maximaal 30kg per stuk transporteren. 

Om toegang tot de achterdeuren te verkrijgen kan het gehele fietsenrek – zelfs met 
gemonteerde fietsen – weggedraaid worden door de hendel “A1” en grendel “A2” los te 
maken. Zorg dat bij het wegrijden deze beide vergrendelingen weer correct gesloten zijn! 

In opgeklapte toestand steekt de fietsdrager nauwelijks meer dan 10cm naar achteren uit. 
De gespen aangeduid met “B” dienen om het rek in opgeklapte toestand te borgen. 

Hou in neergeklapte toestand rekening met circa 80cm verlenging van het voertuig. 

 

     
 

     

 

 

A1 

A2 

B 

C2 

B 
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10 Verwarming & Warm Water 
 

De Pilote V600G is uitgerust met een Truma C2000 combi verwarming / boiler. De boiler 
heeft een inhoud van 10 liter. 

Het bedieningspaneel van de Truma C2000 
bevindt zich naast het centrale bedieningspaneel 
boven de deur.  

De uitlaat van de verbrandingsgassen bevindt zich 
achter de cargo-deur aan passagierszijde. Deze 

uitlaat nooit afdekken! 

 

Warm water 

1. Druk op de centrale knop op het bedieningspaneeltje, draai vervolgens aan de knop 
tot het thermometertje knippert. Selecteer de functie door nogmaals op centrale 
knop te duwen. 
 

2. De boiler kent 4 standen: OFF – ECO – HOT – BOOST 
Selecteer met de draaiknop de gewenste stand, en bevestig door op de knop te 
duwen.  
 

3. Als het thermometer-icoontje stopt met knippen is het water op de gewenste 
temperatuur. Afhankelijk van de buitentemperatuur, en of er gelijktijdig verwarming 
gevraagd wordt, kan dit 20-60 minuten duren. 

Pas op, de boiler kan zéér warm water leveren, kijk uit voor verbranding! 

         

 
Functies “ECO” en “HOT” kunnen gecombineerd worden met de interieurverwarming, 
functie “BOOST” kan alleen geactiveerd worden als de interieurverwarming uit staat. 
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De boiler blijft actief tot u deze volgens bovenstaande procedure weer op “OFF” zet. Om 
gasverbruik te beperken zet u de boiler best uit indien er de eerste uren geen warm water 
meer nodig is.  

Interieurverwarming: 

1. Druk op de centrale knop op het bedieningspaneeltje, draai vervolgens aan de knop 
tot het symbool van de motorhome knippert. Selecteer de functie door nogmaals op 
centrale knop te duwen. 

2. Draai aan de knop om de gewenste binnentemperatuur in te stellen. Van zodra de 
binnentemperatuur onder de gewenste waarde zakt zal de verwarming aanslaan. 

   

3. Om de verwarming uit te zetten – zelfde procedure volgen en “OFF” selecteren. 

 

Ventilatie: 

De fan van de interieurverwarming kan tevens gebruikt worden om te ventileren met 
buitenlucht. Door de verse lucht van onder de motorhome aan te zuigen kan dit toch voor 
een verfrissend effect zorgen. 

1. Druk op de centrale knop op het bedieningspaneeltje, draai vervolgens aan de knop 
tot het symbool van de ventilator knippert. Selecteer de functie door nogmaals op 
centrale knop te duwen. 

2. Selecteer de gewenste fan snelheid van 1 – 10 
3. Om de ventilatie uit te schakelen zet u deze op stand 0 
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11 Koken aan boord 
 

Het gasfornuis is voorzien van 2 gasbranders en een elektronische ontsteking. 

Met de rode knop activeert u de ontsteking, druk vervolgens de knop van het gewenste 
gasvuur in en draai het een kwart slag naar links. Zodra het vuur 1 à 2 seconden brandt kunt 
u beide knoppen loslaten. 

 In geen geval het glazen deksel dicht doen terwijl er nog een bekken brandt! Laat 
het gasvuur eerst afkoelen alvorens het deksel weer dicht te doen.       
 

 Indien de elektronische ontsteking niet werkt, controleer dan of het elektrisch 
circuit voor “appendages” aan staat (zie hoofdstuk 3).       
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12 Koelkast 
 

 

 

1. Aan/uit knop 
2. Koelvermogen 
3. Nacht stand: indien ingeschakeld (blauw), gaat de koelkast in “stille” modus, 

waardoor de compressor minder frequent aanslaat. Na 12u schakelt deze functie 
automatisch uit.  

De koeling werkt op 12 volt en blijft dus continu werken – tot de “huis” accu’s leeg zijn. In de 
zomer worden de accu’s door het geïnstalleerde zonnepaneel op peil gehouden, echter in de 
donkere maanden kan de opbrengst hiervoor onvoldoende zijn. Als er geregeld een eindje 
gereden wordt blijven de accu’s ook voldoende vol. 

Hou de acculading in de gaten via het bedieningsscherm, mocht deze in het rood duiken dan 
dient de 230V kabel ingestoken te worden om schade aan de accu’s te voorkomen. 

 

 

  

1 2 3 
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13 Elektrische voorzieningen 
 

De motorhome is uitgerust met 2 accu-groepen – een startaccu voor de motor, en een 
aparte huis-accuset voor de overige verbruikers. U kunt dus ongeacht het verbruik steeds de 
motor starten! 

De elektrische verbruikers aan boord van de motorhome zijn vooral de koelkast, verlichting, 
de waterpomp, en de verschillende toestellen die u zelf via de 12V stopcontacten of USB-
poorten oplaadt. 

De huis-accu wordt doorheen de dag automatisch opgeladen door het 140Wp zonnepaneel 
wat op het dak is geïnstalleerd. Zelfs bij bewolkt weer levert dit paneel zijn bijdrage! 

Merkt u dat de accu toch leeg begint te raken, dan kan u met de meegeleverde kabel het 
voertuig inpluggen in een 230V stopcontact. De accu wordt dan automatisch opgeladen, en 
bovendien heeft u dan netspanning beschikbaar via het “gewone” stopcontacten. 

Tijdens het rijden worden zowel de startaccu als de huis-accu door de alternator op de 
motor opgeladen. 
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14 Inleveren van het voertuig 
 

Lever de motorhome op het einde van de huurperiode op het afgesproken tijdstip in, tenzij 
er iets anders concreet is afgesproken is dit steeds vóór 12u ‘s middags. Voor ons is het 
praktisch als u uiterlijk 1 of 2 dagen voor terugkomst via SMS of Whatsapp laat weten hoe 
laat u er exact zal zijn. De volgende huurder zal u dankbaar zijn dat hij of zij ook op tijd het 
voertuig weer kan komen ophalen. 

Meld bij terugkomst eventuele gebreken of schade – zodat we het nodige kunnen doen om 
dit weer in orde te brengen. 

U heeft de motorhome in propere staat ontvangen, zo ontvangen we het ook graag retour! 
Zorg er aub voor dat: 

• Er binnen gepoetst is, 
• de dieseltank vol is, 
• de toiletcassette leeg is, 
• het toilet, de cassette, en de cassettebehuizing schoon zijn, 
• de vuilwatertank leeg is, 
• de koelkast en diepvries leeg is, 
• de inventaris compleet is en op de juiste plaats ligt, en, 
• al uw persoonlijke eigendommen meegenomen zijn. 

Bij zware verontreiniging graag ook de buitenkant van het voertuig een wasbeurt geven.  

De gasfles en de schoonwatertank hoeven niet bijgevuld te worden bij inlevering, wij zullen 
zorgen dat de volgende huurder weer met volle tanks kan vertrekken. 

 

14.1 Poetsen van de binnenkant 
 

Tijdens je vakantie de motorhome geregeld verluchten is aangeraden. Er kunnen zich al 
gauw luchtjes in de kussens, matrassen enz. vasthechten. Je leeft tenslotte in een “gesloten” 
ruimte waarin je kookt, leeft en slaapt.  
 
De vloer stofzuigen voor het grove vuil en daarna dweilen zal voor niemand wel onbekend 
klinken. Alle kastjes, de koelkast, douchecel, wasbak, spoelbak en gasfornuis reinigen met 
een zacht poetsproduct, evenals alle oppervlakken. Gebruik geen schuurmiddelen! 
 
Controleer goed of je niets hebt achtergelaten in de kastjes enz. 
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14.2 Poetsen van de buitenkant 
 

Is het voertuig langs buiten zwaar verontreinigd door modder, zoutaanslag, etc dan vragen 
we u deze een wasbeurt te geven. 
 
Zoals bij een gewone wagen, geen agressieve poetsmiddelen gebruiken. Dit is slecht voor de 
beschermlaag en neemt de glans weg. Gebruik geen harde (schuur)sponzen of harde 
borstels, ook geen hogedrukreiniger. Kijk uit met ladders tegen de opbouw te zetten, dit kan 
deuken en/of krassen veroorzaken. Een emmer sop en een zachte spons volstaat! 
 
Vergeet niet de luifel te reinigen en droog terug in te draaien. 
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