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WINTERKLAAR MAKEN VAN UW MOBILHOME
Water
Indien u uw mobilhome tijdens de wintermaanden niet gebruikt is het van belang om
alle watervoerende onderdelen te legen om vorstschade te voorkomen. Hiervoor gaat u als volgt
te werk:
1. Sluit de watertoevoer
2. Sluit bij elektrisch aangedreven boilers de stroom uit
3. Open de aftapkranen, deze bevinden zich onder de vloer
4. Open alle kranen op de middelste stand (alsof je lauw water zou tappen)
5. Verwijder de eventuele aftapplug/ aftapschroef van uw geiser/boiler, of koppel de slang van
de watertoevoer los en blaas deze en de geiser/boiler vervolgens door met een compressor
waardoor het water via de kranen kan weglopen
6. Laat het water uit de boiler volledig weglopen
7. Laat de stortbak en pot van de wc volledig leeglopen, of vul deze met voldoende antivries
8. Verwijder de douchekop van de doucheslang en plaats deze in de douchebak
9. Blaas alle leidingen door totdat er zich geen water meer in het leidingstelsel bevindt
10. Zorg dat alle sifons van de afvoeren (keuken, wc, badkamer, wastafels, etc.) leeg zijn en gevuld zijn met voldoende antivries.
11. Haal het putje uit de douche (zie afbeelding) en vul de afvoer vervolgens met antivries. Laat het putje gedurende de winter uit de afvoer.
12. Staat uw vaatwasser tijdens de winter in een onverwarmde ruimte,
voer dan de volgende stappen uit:
1. Zet de waterkraan dicht
2. Open de vaatwasser en vul het bakje onder het filter (zie afbeelding)
tot bovenaan met antivries
3. Als men het machineprogramma opstart begint deze meestal eerst met een paar seconden
afpompen voordat nieuw water ingelaten wordt. Start de vaatwasser en zet deze weer stop
vóór het water inlaten begint
4. Open de vaatwasser en verwijder het filter in de onderkant van de kuip en spons het nog
overgebleven water/schuim uit het bakje
5. Zorg ervoor dat er voldoende zout in het zoutreservoir zit, hier zit en blijft water in staan
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6. Haal de vaatwasser iets van de muur
TIP: Het doorblazen van de leidingen gaat het beste met een compressor of fietspomp
Ventilatie/ vocht
1. Ventilatieopeningen/roosters niet afsluiten
2. Kussens en matrassen zo neerzetten (bijvoorbeeld verticaal) dat er voldoende lucht bij
komt
3. Open de deuren en/of lades van alle meubels en kasten
4. Alle gordijnen en glasgordijnen dichttrekken
5. Laat de deuren van de koelkast en vriezer iets open staan
6. Laat de deuren van de apparaten zoals de magnetron, oven, vaatwasser, etc. open staan
7. Indien u niet in staat bent om in de winter 2 of 3 keer per week u mobilhome te luchten, is
het verstandig om een aantal vochtvreters te plaatsen in uw mobilhome en deze regelmatig te legen en te vervangen
Gasinstallatie
Indien uw mobilhome geen centrale verwarming heeft, of indien deze vorstgevoelig is/geen
vorstbescherming heeft, dan kunt u de gastoevoer afsluiten. Het ontluchten/aftappen van de
gasleiding(en) zelf is niet noodzakelijk.
Elektriciteit
Zet alle niet benodigde apparaten uit en trek indien mogelijk de stekkers uit het stopcontact.
Als uw mobilhome is voorzien van convectoren, zet dan de aan/uit-schakelaar op de positie “I” en
de thermostaat op de stand antivries . Laat de stroom aan. In deze stand wordt de temperatuur
op ongeveer 7 °C gehouden.
Als uw mobilhome is voorzien van een centrale verwarming, zet de thermostaat van de kachel in
de woonkamer op de positie “vorstvrij houden” . Laat de stroom aan.
Als uw mobilhome is voorzien van een vorst beveiligingssysteem, dient u in geen enkel geval de
hoofdschakelaar uit te zetten of de aardlekschakelaar te bedienen.
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