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FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

INTAKE

Norm
1.
2.

De caravan is bij voldoende licht in ontvangst genomen.
De schade, gemelde toedracht en dekking conform de polis is samen met de klant
beoordeeld.
3. De schade is met behulp van foto’s geregistreerd.
4. Alle gegevens zijn vastgelegd op het FOCWA Innameformulier Caravanschade en is door
beide partijen (caravanbedrijf en klant) ondertekend.
5. De schade is gemeld bij verzekeraar of gevolmachtigde.
6. Een schadenummer is aanwezig.
7. De reparatiekosten zijn getaxeerd met behulp van het Caravan Calculatie Model.
8. De “Gedragsregels bij expertise” zijn nageleefd.
9. Voordat met het herstel is begonnen heeft de klant getekend voor een opdracht tot herstel.
10. Het FOCWA Innameformulier Caravanschade en schadetaxatie zijn naar de verzekeraar of
gevolmachtigde verstuurd (indien verzekeraar / gevolmachtigde dit vereisen).
11. Er is een schadedossier aangelegd.
Werkinstructie
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Neem de caravan bij voldoende licht in ontvangst.



Samen met de klant wordt de schade, gemelde toedracht en dekking conform de polis
beoordeeld.



Maak foto’s van de schade. Minimaal van alle zijden van de caravan één foto en van de
achterzijde met kenteken. Zorg voor detailfoto’s met hierop goed zichtbaar de schade. Maak
ook een foto van het chassisplaatje. Maak tevens foto’s van eventuele overige schades die
niet in de reparatieopdracht zijn opgenomen.



Alle gegevens worden vastgelegd op het ‘FOCWA Innameformulier Caravan- &
kampeerautoschade’. Het formulier wordt door beide partijen ondertekend.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

INTAKE



Ga na of de schade gemeld is bij de verzekeraar of gevolmachtigde en of een expert verwacht
kan worden. Er dient een schadenummer aanwezig te zijn.



Indien de verzekeraar de komst van een expert niet nodig acht kan in overleg met en in
opdracht van de klant direct met het herstel begonnen worden



Voordat de expert komt worden de reparatiekosten getaxeerd met behulp van een door de
ProCar groep gehomologeerd caravanschade calculatiesysteem (het Caravan Calculatie
Model).Houd bij de taxatie rekening met alternatieve reparatiemethoden zoals:
- Profiel reparatie
- Strak maken en spuiten
- Deelreparaties (vloer, meubeldeel)
- Serviceluik of anders plaatsen op plek van de deuk
- Combinatiewerk – aftrek aangrenzende delen
- Oude schade – nieuw voor oud / aftrek oude schade



Nadat alle gegevens bekend zijn worden het innameformulier en de schadetaxatie naar
verzekeraar of gevolmachtigde verstuurd (indien verzekeraar of gevolmachtigde dit vereisen).



Vul desgewenst samen met de klant een Schade Aangifte Formulier (SAF) in.



Overleg bij relatief geringe kosten met de klant of een schadeclaim gewenst is. Mogelijk is het
voor de klant voordeliger als deze de reparatiekosten voor eigen rekening neemt in verband
met o.a. het eigen risico of no-claim korting.



Let in alle gevallen op dat voordat met het herstel wordt begonnen de klant een opdracht tot
reparatie heeft gegeven.

Vanaf het eerste contact met de klant wordt een schadedossier aangelegd. Na afhandeling moet dit
dossier, dat minimaal vier jaar bewaard moet worden, de volgende gegevens bevatten:
1)

Het innameformulier of de schadecalculatie waarin u alle relevante gegevens van de klant, de
caravan en het verloop van de schadeafhandeling hebt vastgelegd.

2)

Een kopie van de schadecalculatie zoals geaccordeerd door de (expert van de) verzekeraar.

3)

Urenregistratie.

4)

Facturen van onderdelen en/of het werk van derden of kopieën daarvan.

5)

Een kopie van het registratie- of kentekenbewijs van de caravan (indien aanwezig).

6)

Een kopie van de polis of de groene kaart.

7)

Een kopie van het garantiebewijs van de reparatie.

8)

Klachtenregistratie.

9)

Foto’s van de schade (voor, tijdens en na herstel).

10) Overige relevante gegevens zoals bijvoorbeeld een uitlijnrapport, vochtmetingsrapport etc.
11) Informatie die u verder zelf noodzakelijk acht.
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HANDELINGEN VOOR- EN NA HERSTEL
Handelingen voor herstel
Norm
1.
2.
3.
4.

De caravan is gelokaliseerd en het VIN nummer gecontroleerd.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig.
Alle materialen hebben de juiste kleur en afmeting
De caravan is stabiel opgesteld op de werkplek.

Werkinstructie





Caravan lokaliseren en VIN nummer controleren om er zeker van te zijn dat aan de juiste
caravan wordt gewerkt.
Controleren of alle benodigde materialen aanwezig zijn.
Controleren of de materialen de juiste kleur en afmeting hebben.
Caravan stabiel opstellen/installeren op de werkplek

Handelingen na herstel
Norm
1.
2.
3.
4.

De reparatie is gecontroleerd door de werkplaatschef.
De werkplek is na reparatie opgeruimd en de afvalmaterialen zijn op de voorgeschreven wijze
afgevoerd.
De werkbon is ingevuld/gecomplementeerd en ingeleverd.
De caravan is op de afleveringsplek geplaatst en correct afgeleverd aan de klant.

Werkinstructie
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Laat de uitgevoerde reparatie controleren door de werkplaatschef.
Zorg dat de werkplek is opgeruimd en alle afvalmaterialen volgens de voorgeschreven wijze
worden afgevoerd.
Zorg dat de werkbon wordt ingevuld/gecomplementeerd. Met behulp van een correct
ingevulde werkbon, kan een goede nacalculatie worden gemaakt. Bij duidelijke afwijkingen
van de oorspronkelijke calculatie is het noodzakelijk de oorzaak daarvan te achterhalen. In het
geval van een soortgelijke reparatie kan daar bij een nieuwe calculatie rekening mee worden
gehouden. Bij grote afwijkingen is het ook belangrijk de schadebehandelaar van de verzekeraar
op de hoogte te brengen. In voorkomende gevallen kan deze er wellicht rekening mee houden
mocht het caravanschade calculatiemodel er niet in voorzien.
Plaats de caravan op de voorgeschreven plek voor aflevering. Bespreek samen met de klant
de uitgevoerde werkzaamheden. Inspecteer bij aflevering samen met de klant de caravan en
herstelde schade. Zorg dat de caravan netjes wordt afgeleverd.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)

Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noodzakelijke onderdelen zijn gedemonteerd.
De eventueel beschadigde ondergrond is hersteld.
De nieuwe plaat is klaar gelegd op een schone ondergrond.
Markering op de nieuwe plaat is aangebracht om deze in de juiste positie te brengen.
Uitsparingen voor gedemonteerde onderdelen zijn op de nieuwe plaat gemarkeerd.
Componentenlijm is gelijkmatig m.b.v. een fijn getande lijmkam op de caravanwand
aangebracht.
7. Lijm is enige tijd uitgewasemd.
8. De nieuwe plaat is aangebracht en vanaf één zijde vast gemaakt m.b.v. een nietapparaat.
9. Overtollige (uitstekende) plaatdelen zijn verwijderd.
10. Gedemonteerde onderdelen zijn opnieuw gemonteerd. Hierbij zijn eerst oude ki tresten of
pakkingen verwijderd en/of schoongemaakt.
11. De opnieuw gemonteerde onderdelen zijn voorzien van nieuwe kit en/of onderlegrubber en op
aandachtsplekken voorzien van extra butylkit/dekasealkit.
12. Na montage is overtollige kit verwijderd.
Werkinstructie
Voorbereidende werkzaamheden:
1. Demonteren van alle onderdelen die noodzakelijk zijn om de nieuwe plaat aan te brengen.
Zoals tent/hoeklijst, deurkader, raamscharnierlijst, ventilatierooster(s), buitenverlichting,
contourverlichting, serviceluik, wielscherm/spatbord.
Montage/aanbrengen nieuwe plaat:
2. Eventueel beschadigde ondergrond herstellen d.m.v. deelreparatie of strak maken met
gebruik van vulmiddel.
3. Nieuwe plaat klaarleggen op schone ondergrond
4. Markering aanbrengen waardoor de nieuwe plaat makkelijker in de juiste positie kan worden
gebracht.
5. Uitsparingen voor gedemonteerde onderdelen (bijvoorbeeld contourverlichting) zorgvuldig
opmeten en aftekenen op de nieuwe plaat.
6. Componenten lijm aanbrengen op caravanwand. De lijm gelijkmatig aanbrengen met behulp
van een fijn getande lijmkam.
7. Lijm enige tijd (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) laten uitwasemen. Eventueel de
nieuw aan te brengen plaat gelijkmatig verwarmen. Dit bevordert een snellere
droging/uitharding van de lijm maar is in de meeste gevallen niet per se nodig.
8. Plaat aanbrengen en vanaf 1 zijde vastmaken met behulp van een nietapparaat. Overtollige
uitstekende plaatdelen verwijderen en lijsten aanbrengen voorzien van nieuw onderlegrubber
en op aandachtplekken voorzien van extra butylkit/dekasealkit.
9. Gedemonteerde onderdelen opnieuw monteren. Hierbij zijn eerst oude kitresten of pakkingen
verwijderd en/of schoongemaakt.
10. De opnieuw te monteren onderdelen voorzien van nieuwe kit en/of onderlegrubber en op
aandachtsplekken (extra kwetsbare plekken waar lekkage zou kunnen ontstaan) voorzien van
extra butylkit/dekasealkit. Gebruik bij voorkeur een nieuw raamrubber maar in het geval dat het
bestaande raamrubber geen gebruikssporen vertoont kan dit met m.b.v. nieuw
afdichtingsmateriaal worden hergebruikt.
11. Na montage overtollige kit verwijderen. Kit eerst inspuiten met water aangelengd met een
beetje afwasmiddel waardoor de overtollige kit makkelijker is te verwijderen.

Als er wordt gekozen voor het aanbrengen van een nieuw plaatdeel dan is het soms aan te bevelen
de oude beschadigde plaat geheel of gedeeltelijk te verwijderen. In andere gevallen heeft het de
voorkeur plaat over plaat aan te brengen.
In dit geval is er voor gekozen de beschadigde plaat te verwijderen.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)
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Caravan opgesteld op werkplek.



Beschadiging op zijwand.



Voorbereidende werkzaamheden om de beschadigde plaat te kunnen verwijderen.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)
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De bovenplaat die in dit geval hoger is dan het te verwijderen en te vervangen beschadigde
deel wordt ingesneden met behulp van een scherp mes. Zo kan de plaat straks makkelijker
worden verwijderd waardoor het plaatdeel dat niet wordt vervangen onbeschadigd en strak
blijft.



Lijsten en andere aangebrachte metalen delen (bijvoorbeeld een deurkader) worden met
behulp van een föhn verwarmd. De delen kunnen zo makkelijker worden gedemonteerd en
straks weer te worden gemonteerd, zonder door demontage te zijn vervormd.



Hier een afbeelding van een gedemonteerd deurkader. Er is duidelijk te zien dat de
onderliggende delen niet zijn vervormd.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)



Hier wordt het oude onderlegrubber verwijderd. Bij montage van de onbeschadigde of nieuwe
hoeklijst wordt altijd nieuw onderlegrubber aangebracht.



Hier worden achtergebleven oude kitresten verwijderd.

Belangrijk is een stabiele werkplek. Om makkelijk te kunnen werken is het v eilig gebruik
te maken van een rolsteiger die de juiste lengte heeft. Een rolsteiger is handiger en geeft
tijdswinst.

Zogenaamde bokken met stevige houten delen zoals hierboven afgebeeld zijn niet volgens
de richtlijnen voor veilig werken. Een rolsteiger is handiger en geeft tijdswinst.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)
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Een handige manier om overtollige en sterk hechtende kit te verwijderen is met behulp van
een boormachine/schroefmachine. In de boorhouder plaatst u een normaal schroefbitje.
Wordt de kitprop te groot dan verwijdert u dat en gaat weer verder. Geeft tijdswinst en is
minder vermoeiend.



Om de beschadigde plaat makkelijker te verwijderen kunt u plaatselijk insnijdingen maken.



Vooral op plaatsen waar de plaat op houten delen is verlijmd is de hechting groot. Daardoor
wordt wat meer kracht vereist om dat deel te verwijderen. Eventueel is het mogelijk een deel
van de plaat met een föhn te verwarmen waardoor deze makkelijk kan worden verwijderd.
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Het is aan te raden de plaat in de lengte van de caravan te verwijderen. Dus niet naar u toe
trekken waardoor de kans op het beschadigen van de isolatie groter is.



Hier wordt de plaat verwijderd met behulp van een tang. Er is ook een makkelijkere manier om
de plaat te vervangen.
U neemt een houten lat die ca. 20 cm langer is dan de hoogte van de plaat. De lat niet u vast
aan het begin van de plaat waar deze verwijderd moet worden. U kunt de plaat verwijderen
door de lat te draaien. Als hulpstuk kunt u daarvoor een lijmtang of een houten lat met
uitsparing gebruiken. U rolt de plaat er dan af alsof u een sardineblikje opent. De houten lat
blijft gewoon op het verwijderde plaatdeel zitten. Een volgende keer gebruikt u dus weer een
nieuwe lat.
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Hier is het beschadigde deel volledig verwijderd en kan de wand worden klaar gemaakt voor
het aanbrengen van het nieuwe plaatdeel.



De nieuw aan te brengen plaat wordt gecontroleerd op onvolkomenheden voordat hij kan
worden aangebracht.



Links en rechts wordt een markering en schroef aangebracht waar de nieuwe plaat bij het
aanbrengen tijdelijk op kan rusten.
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Omdat het een lange dunne plaat is, is er voor gekozen even de hulp in te roepen van een
paar collega’s. Dat is slechts nodig/handig voor enkele minuten. Men heeft er hier voor
gekozen de nieuwe plaat eerst te markeren met behulp van een viltstift om de nieuwe plaat
voor het definitief aanbrengen eerst globaal op maat te maken. Er zijn ook (ervaren) monteurs
die er de voorkeur aan geven het overtollige deel te verwijderen als de plaat is aangebracht.
Een reden kan ook zijn tijdwinst. En minder kans op beschadigen/knikken omdat u de plaat
maar één keer hoeft op te pakken en te bevestigen.



Hier worden uitsparingen aangebracht voor draad-breedte/markeringslicht en of
voortentverlichting.



Er wordt gebruik gemaakt van 2 componentenlijm die in de juiste verhouding wordt gemengd.
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Lijm wordt met een getande lijmkam aangebracht. Let op een gelijkmatige verdeling.



Lijm enige tijd geven om uit te wasemen. Als de lijm stroperig aanvoelt kan de nieuwe plaat
worden aangebracht.



Hier is de nieuwe plaat aangebracht. En wordt aangedrukt/gewreven met behulp van doeken,
al dan niet met behulp van een met zacht materiaal beklede lat.
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Overtollige plaatdelen verwijderen met behulp van een knabbelschaar of bovenfrees . De
plaat met voldoende bevestigingsnieten langs de randen vastzetten



De verwijderde (en te hergebruiken) raamscharnierlijst wordt gemarkeerd op de plaat.



De lijst wordt ruim voorzien van nieuwe/verse butylkit/dekasealkit.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)
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Lijst aangebracht met ruim voldoende kit. De overtollige kit wordt later verwijderd.



Tent/hoeklijst gemonteerd.



Aanbrengen van afdichtingmateriaal op het deurkader.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (VERVANGEN)
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Bevestiging deurkader binnen (andere foto deurkader toevoegen)



(andere foto gemonteerde deurkader)
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)

Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Noodzakelijke onderdelen zijn gedemonteerd.
De eventueel beschadigde ondergrond is hersteld.
De nieuwe plaat is klaar gelegd op een schone ondergrond.
Uitsparingen voor gedemonteerde onderdelen zijn op de nieuwe plaat aangebracht en
uitgeknipt.
De bestaande beschadigde plaat is geschuurd.
De bestaande beschadigde plaat is ontvet en stofvrij gemaakt.
Componentenlijm is gelijkmatig m.b.v. een fijn getande lijmkam op de bestaande plaat
aangebracht.
Lijm is enige tijd uitgewasemd.
De nieuwe plaat is aangebracht en vastgemaakt met behulp van een nietapparaat.
Overtollige (uitstekende) plaatdelen zijn verwijderd.
Gedemonteerde onderdelen zijn opnieuw gemonteerd. Hierbij zijn eerst oude ki tresten of
pakkingen verwijderd en/of schoongemaakt.
De opnieuw gemonteerde onderdelen zijn voorzien van nieuwe kit en/of onderlegrubber en op
aandachtsplekken voorzien van extra butylkit/dekasealkit.
Na montage is overtollige kit verwijderd.

Voorbereidende werkzaamheden:
1. Demonteren van alle onderdelen die noodzakelijk zijn om de nieuwe plaat aan te brengen.
Zoals tent/hoeklijst, deurkader, raamscharnierlijst, ventilatierooster(s), buitenverlichting,
contourverlichting, serviceluik, wielscherm/spatbord.
Montage/aanbrengen nieuwe plaat:
2. Eventueel beschadigde ondergrond herstellen d.m.v. deelreparatie of strak maken met
gebruik van vulmiddel.
3. Nieuwe plaat klaarleggen op schone ondergrond.
4. De uitsparingen voor de contourverlichting zorgvuldig opmeten en aftekenen op de nieuwe
plaat en uitknippen.
5. De bestaande beschadigde plaat schuren met behulp van een daarvoor geschikte
schuurmachine.
6. De bestaande plaat ontvetten en stofvrij maken.
7. Componenten lijm aanbrengen op caravanwand. De lijm gelijkmatig aanbrengen met behulp
van een fijn getande lijmkam.
8. Lijm enige tijd (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) laten uitwasemen. Eventueel de
nieuw aan te brengen plaat gelijkmatig verwarmen. Dit bevordert een snellere
droging/uitharding van de lijm maar is in de meeste gevallen niet per se nodig.
9. Plaat aanbrengen en vastmaken met behulp van een nietapparaat. Overtollige uitstekende
plaatdelen verwijderen en lijsten aanbrengen voorzien van nieuw onderlegrubber en op
aandachtsplekken voorzien van extra butylkit/dekasealkit
10. Openingen voor wanddoorvoeren (o.a. ramen, roosters, luiken) maken met bij voorkeur een
freesmachine.
11. Gedemonteerde onderdelen opnieuw monteren. Hierbij zijn eerst oude kitresten of pakkingen
verwijderd en/of schoongemaakt.
12. De opnieuw te monteren onderdelen voorzien van nieuwe kit en/of onderlegrubber en op
aandachtsplekken (extra kwetsbare plekken waar lekkage zou kunnen ontstaan) voorzien van
extra butylkit/dekasealkit. Gebruik bij voorkeur een nieuw raamrubber maar in het geval dat het
bestaande raamrubber geen gebruikssporen vertoont kan dit met m.b.v. nieuw
afdichtingsmateriaal worden hergebruikt.
13. Na montage overtollige kit verwijderen. Kit eerst inspuiten met water aangelengd met een
beetje afwasmiddel waardoor de overtollige kit makkelijker is te verwijderen.
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Beschadigingen op de zijwand.



De ramen zijn al gedemonteerd.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)
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Demonteren van andere onderdelen (o.a. lijstwerk, luik, contourverlichting).



Verwijderen van de lijmkit van het verlijmde deurkader.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)
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Delen die lastig zijn te verwijderen kunnen worden voorverwarmd met behulp van een föhn.



Om te voorkomen dat er niet te veel afvalstoffen in het caravan interieur komen worden de
raamopeningen tijdelijk afgedicht met behulp van een stuk triplex of karton. Voordeel van
triplex is dat dit meerdere malen kan worden gebruikt (tijdswinst).



Het voorbereiden van de beschadigde wand door deze te schuren.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)



Het is niet nodig de plaat volledig kaal te schuren.Het is voldoende als de beschermende
(was)laag wordt verwijderd en daarna vet- en stofvrij wordt gemaakt met een ontvetter.


Om de nieuwe plaat makkelijker onder de bovenplaat te steken, wordt de bovenplaat plaatselijk
met behulp van een spackmes iets opengewerkt. Door een breed mes te gebruiken wordt
voorkomen dat er knikken in de plaat ontstaan.
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VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)



De plaat wordt aangebracht met behulp van een componentenlijm. Er zijn meerdere goede
merken componentenlijm. Een ieder moet voor zichzelf beslissen waar hij de voorkeur aan
geeft en waar hij het beste eindresultaat mee bereikt.
De ene lijm is dunner/dikker dan de andere, en de verwerking kan daardoor iets anders zijn.
Ook kan de prijs van het gekozen materiaal van invloed zijn op de keuze van de lijm.
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Belangrijk is de juiste mengverhouding te gebruiken. De mengverhouding wordt bij de
betreffende producten meegeleverd en staat meestal ook op de producten zelf.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade
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Hier ligt de nieuwe plaat gereed om aan te brengen De lijm wordt met behulp van een lijmkam
aangebracht.



De lijm is aangebracht. Hier is de nieuwe plaat bevestigd op de wand en kan nu verder
worden afgewerkt.



De plaat wordt gelijkmatig aangedrukt met behulp van een houten hulpstuk dat is bekleed met
een zacht materiaal om beschadigingen te voorkomen. Op de rechter foto een gemaakte
uitsparing voor contourverlichting.



De lijsten worden voorzien van nieuw afdichtingmateriaal. Toen de oude lijst werd verwijderd
heeft de monteur er voor gekozen de plaats van de lijst op drie plekken te markeren met
plakband om de lijst makkelijker op de oude plaats terug te kunnen zetten.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)



Tegenwoordig wordt er i.p.v. de vroeger veel gebruikte butylkit veelvuldig gebruik gemaakt
van dekasealkit. Deze blijft gedurende lange tijd flexibel en heeft uitstekende afdichtende
eigenschappen.
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Overtollig materiaal wordt eenvoudig verwijderd met behulp van een bovenfrees. Het grote
voordeel is dat het materiaal totaal niet vervormd .



Om de plaats van de openingen in de zijwand makkelijk te bepalen, worden er van binnenuit
één of meerdere gaten geboord.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)
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Hier is te zien hoe met behulp van de frees mooie strakke openingen worden gemaakt. Door de
speciale frees, is het uitgesloten dat er teveel materiaal wordt weggenomen. De frees geeft een
veel betere controle dan bijvoorbeeld een decoupeerzaag of knabbelschaar.



Hier is een voorbeeld te zien van de freesmachine en het beiteltje/freesje (foto beiteltje nog
via Han)



Hier is te zien dat er is gekozen om het raamrubber te vervangen. Dat is natuurlijk afhankelijk
van de conditie van het oude rubberprofiel.
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Om het nieuwe raamband makkelijker te kunnen aanbrengen wordt het rubber ingespoten met
een siliconenspray of een zuurvrij vet (bijvoorbeeld bandenvet). Er wordt gebruikt gemaakt
van een zgn. raambandtrekker.



Hier is de wand klaar voor het plaatsen van het oude of nieuwe raam.



Om de uitsparing van het wielscherm makkelijker te maken en het voorkomen van fouten
heeft de monteur ervoor gekozen gebruik te maken van een mal. Voordeel is dat de mal bij
eenzelfde soort caravan kan worden hergebruikt. Dit werkt nauwkeurig en geeft tijdswinst.
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In dit geval wordt gebruik gemaakt van een knabbelschaar omdat de bovenfrees onvoldoende
geleiding zou hebben. De kans is groot dat de frees uitschiet waardoor de plaat beschadigd
zou kunnen worden.



Hier zijn de bevestigingsblokjes en het wielscherm gemonteerd



Om de plaats van opening voor het serviceluik te kunnen bepalen is er een gat geboord om
de bovenfrees te kunnen plaatsen. In dit geval is het gat van buitenaf geboord omdat de bank
nog vol met materialen zoals tentdelen e.d. ligt.
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De opening uitgefreesd en het kader incl. luik gemonteerd..



De roosters, lijsten, luik, verlichting en deurkader zijn gemonteerd.



Nu nog het plaatsen van de ramen en een nieuw wielscherm en de reparatie is bijna gereed
voor aflevering.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN ZIJPLAAT (PLAAT OVER PLAAT)
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Ramen, wielkast en deurkader gemonteerd.



De reparatie is gereed.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noodzakelijke onderdelen zijn gedemonteerd.
De eventueel beschadigde ondergrond is hersteld.
De nieuwe plaat is klaar gezet.
De nieuwe plaat is op het dak uitgerold, zonder knikken of deuken.
De nieuwe plaat is aan de voor- of achterkant vastgezet m.b.v. een nietapparaat.
De nieuwe plaat is opgespannen.
Voor en achter is de afdeklijst aangebracht.
Nieuw onderlegrubber t.b.v. hoek- en tentlijst is aangebracht en op aandachtsplekken
voorzien van extra butylkit/dekasealkit.
9. Gedemonteerde onderdelen zijn opnieuw gemonteerd met vers/nieuw afdichtingsmateriaal.
Hierbij zijn eerst oude kitresten of pakkingen verwijderd en/of schoongemaakt.
10. Na montage is overtollige kit verwijderd.
11. Eventuele stickers zijn aangebracht.

Werkinstructie
Voorbereidende werkzaamheden
1. Demonteren van alle onderdelen die noodzakelijk zijn om de beschadigde plaat te
verwijderen. Zoals tent/hoeklijst, raamscharnier/afdeklijst voor/achter dakluik(en)
dakdoorvoer(en), schoorsteen, antenne, antennemast.
Montage/aanbrengen nieuwe plaat.
2. Eventueel beschadigde ondergrond herstellen d.m.v. deelreparatie.
3. Nieuwe plaat klaarzetten.
4. Nieuwe plaat op dak voorzichtig uitrollen. Knikken en deuken vermijden.
5. Plaat met behulp van een nietapparaat aan de voor- of achterkant vastzetten.
6. Plaat opspannen met eventueel zelf gemaakt hulpgereedschap en bevestigen.
7. Voor en achter afdeklijst aanbrengen.
8. Nieuw onderlegrubber t.b.v de hoek- en tentlijst links en rechts aanbrengen en op
aandachtsplekken (extra kwetsbare plekken waar lekkage zou kunnen ontstaan) voorzien van
extra butylkit/dekasealkit
9. Gedemonteerde onderdelen opnieuw monteren. Hierbij zijn eerst oude kitresen of pakkingen
verwijderd en/of schoon gemaakt. Montage met vers/nieuw afdichtingsmateriaal.
10. Na montage overtollige kit verwijderen. Kit eerst inspuiten met water aangelengd met een
beetje afwasmiddel waardoor de overtollige kit makkelijker is te verwijderen.
11. Eventueel stickers aanbrengen.

Als er sprake is dat een aluminium of kunststof dakplaat licht is beschadigd, kan de beschadiging
worden hersteld door strak maken en spuiten. Is de beschadiging te ernstig, bijvoorbeeld hagel- of
aanrijdingschade, dan wordt er een nieuwe dakplaat aangebracht.
Als er wordt gekozen voor het aanbrengen van een nieuw dakplaat dan is aan te bevelen de oude
beschadigde plaat indien mogelijk geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Als het een zgn. sandwichdak
betreft (gelijmde dakplaat) kan het beter zijn de nieuwe plaat geheel of gedeeltelijk over de
oude/bestaande dakplaat aan te brengen. Zie hoofdstuk ‘Vernieuwen dakplaat (plaat over plaat)’.
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Caravan opgesteld op werkplek.



Caravan staat stabiel opgesteld.



Voorbereidende werkzaamheden om de beschadigde plaat te kunnen verwijderen,
zoals het verwijderen van een dakluik.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
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Hier is een dakluik verwijderd.



Kitresten worden verwijderd.



De nieuwe dakplaat wordt voorzichtig afgerold.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
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De plaat wordt vlak gehouden met behulp van een rechte lat zodat de plaat eerst aan
één kant kan worden vastgezet met behulp van nieten. Meestal wordt eerst de
achterkant vastgezet.



Het is aan te bevelen/noodzakelijk om -voordat u gaat spannen- eerst de afdek/raamschanierlijst te monteren.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
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Hier zijn voorbereidingen getroffen de plaat te spannen waardoor de dakplaat mooi
strak kan worden gemonteerd.



Het spannen kan op verschillende manieren. Hier is gekozen door spannen met
behulp van een spanband. Let op dat u niet TE hard spant want dan is het effect
tegendraads.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
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In dit geval is de nieuwe plaat breder dan gewenst en wordt het overtollige materiaal
met behulp van een knabbelschaar verwijderd.



Hier is van binnenuit te zien dat er een begin is gemaakt voor de uitsparing van een
dakluik.
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Het dakluik is gemonteerd met nieuw afdichtmateriaal.



Hier is de raamscharnier-/afdeklijst aan de voorkant gemonteerd.



Sticker en het derde remlicht aangebracht.



Afdeklijst gemonteerd.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

VERNIEUWEN DAKPLAAT (VERVANGEN)
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Hier zijn alle componenten weer gemonteerd.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Vervangen van een verlijmde (aluminium) dakplaat in dit geval wordt de beschadigde plaat
verwijderd
1. Voorbereidende werkzaamheden
2. Controleren of alle benodigde materialen aanwezig zijn
3. Controleren of de materialen de juiste afmeting en kleur hebben
4. Caravan lokaliseren en VIN nummer controleren
5. Caravan stabiel opstellen/installeren op werkplek
6. Demonteren van alle onderdelen die noodzakelijk zijn om de beschadigde plaat te
verwijderen. Zoals tent/hoeklijst, raamscharnier/afdeklijst voor/achter dakluik(en)
dakdoorvoer(en) Schoorsteen, Antenne, Antennemast, beschadigd plaatdeel.
Montage/aanbrengen nieuwe plaat.
7. Eventueel beschadigde ondergrond herstellen d.m.v. deelreparatie.
8. Nieuwe plaat klaarzetten.
9. Lijm aanbrengen.
10. Nieuwe plaat op dak voorzichtig uitrollen knikken en deuken vermijden.
11. Plaat met behulp van een nietapparaat aan de voor of achterkant vastzetten.
12. Plaat opspannen met ev zelf gemaakt hulpgereedschap en bevestigen.
13. Voor en achter afdeklijst aanbrengen.
14. Nieuw onderlegrubber t.b.v de hoek en tentlijst links en rechts aanbrengen en op
aandachtplekken voorzien van extra butylkit.
15. Alle verwijderde delen die noodzakelijk zijn verwijderd weer aanbrengen maar niet
voordat de te monteren onderdelen grondig zijn gereinigd.
16. Monteren met vers/nieuwe afdichtingmateriaal.
17. Na montage overtollige kit verwijderen. Kit eerst inspuiten met water aangelengd met
een beetje afwasmiddel waardoor de overtollige kit makkelijker is te verwijderen.
18. Eventueel stikkers aanbrengen.
19. Als alle noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan reparatie laten
controleren door werkplaatschef.
20. Werkplek opruimen en afvalmaterialen opruimen en op de voorgeschreven wijze
afvoeren.
21. Caravan op afleveringsplek zetten.
22. Werkbon completeren/invullen u noteert alle gebruikte materialen en werkuren maar
ook eventueel geconstateerde onvolkomenheden. Ook al hebben deze niets uit te
staan met de herstelde schade/uitgevoerde reparatie,dus ook als die niet op het
inname formulier vermeld staan. Dit om later misverstanden te voorkomen met de
klant.
23. Werkbon inleveren.
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Als er sprake is dat een aluminium of kunststof dakplaat plaatselijk licht is beschadigd, kan
de beschadiging ook worden hersteld door de oppervlakte strak te maken en te spuiten. Is
de beschadiging te hevig bijvoorbeeld hagel of aanrijdingschade, dan wordt er een nieuw
plaatdeel aangebracht.
Als er wordt gekozen voor het aanbrengen van een nieuw dakplaat dan is het meestal aan
te raden de oude beschadigde plaat geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Als het een z.g
sandwichdak betreft (gelijmde dakplaat kan het soms beter zijn de nieuwe plaat geheel of
gedeeltelijk over de oude/bestaande dakplaat aan te brengen. We komen daar later op terug.
In dit geval is er voor gekozen de beschadigde plaat te verwijderen.
Caravan opgesteld op werkplek

Caravan staat stabiel opgesteld
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Voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van een dakluik

Hier is een dakluik verwijderd.

Kitresten worden verwijderd
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Hier zijn alle componenten verwijderd

Hier wordt de verlijmde dakplaat in stroken verwijderd

Doe het niet op deze manier ook niet als je zeker weet dat het dak je gewicht kan dragen.
Maar veel slimmer is het om een brede plank op het dak te leggen en je daarop te bewegen.
Want mocht je onverhoopt tussen de spanten gaan staan dan zak je door het dak met een
grote extra schade post als gevolg.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Voor je de lijm aanbrengt dek de openingen af om te voorkomen dat er gemorste lijm in het
interieur komt.

Hier is het dak gedeeltelijk lijmklaar gemaakt.

Hier ligt de dakplaat vast klaar om uitgerold te worden
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Dakplaat gedeeltelijk voorzien van PU lijm
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Hier is de nieuwe dakplaat gedeeltelijk uitgerold.

De plaat wordt vlak gehouden met behulp van een rechte lat zodat de plaat eerst aan 1 kant
kan worden vastgezet met behulp van nieten. Meestal wordt eerst de achterkant vastgezet.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Het is aan te bevelen/noodzakelijk om voordat u gaat spannen eerst de
afdek/raamschanierlijst te monteren.

Hier zijn voorbereidingen getroffen de plaat te spannen waardoor de dakplaat mooi strak kan
worden gemonteerd.

Het spannen kan op verschillende manieren. Hier is gekozen door te spannen met behulp
van een spanband. Let op dat je er niet te veel spanning op zet, want dan is het effect
tegendraads.

In dit geval is de nieuwe plaat breder dan gewenst en wordt het overtollige materiaal met
behulp van een knabbelschaar verwijderd.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Hier is van binnen uit gezien dat er een begin is gemaakt voor de uitsparing van een dakluik.

Het dakluik is gemonteerd met nieuw afdichtmateriaal.

Hier is de raamscharnier/afdeklijst aan de voorkant gemonteerd.
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Er wordt de nodige kit aangebracht.

Sticker aangebracht en het derde remlicht

Afdeklijst gemonteerd
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VERNIEUWEN DAKPLAAT PLAAT OVER PLAAT (VERLIJMD)

Hier zijn alle componenten weer gemonteerd.
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ELEKTRA

Norm
1.
2.

De aansluiting van vervangen stekkerdozen voldoet aan de CEE-norm
Stekker en contrastekker van het aansluitsnoer en de inbouwstekkerdoos voldoen aan de
CEE-norm nr 17, wanneer spanning uit het 230V openbaar net wordt getrokken.
3. Er is een aansluitsnoer met mantel van neopreen gebruikt waarbij de drie aders van het snoer
2
een doorsnede hebben van tenminste 1,5 mm . Aansluitsnoeren van meer dan 25 meter
2
hebben een doorsnede van minimaal 2,5 mm .
4. Bij een 230V installatie zijn uitsluitend kabels gebruikt die geschikt zijn voor temperaturen van
-40°C tot +70°C
5. Er zijn kabelhulsjes gebruikt bij een 230V aansluiting met getwiste draad.
6. Beschadigde kabels zijn vervangen door nieuwe kabels.
7. Wandcontactdozen hebben een C.E. keurmerk
8. Er is géén 230V wandcontactdoos geplaatst in ruimten waar gasflessen staan.
9. In de zijwand en onder de caravan zijn spatwaterdichte wandcontactdozen geplaatst.
10. Wandcontactdozen in de zijwand zijn voorzien van een kinderbeveiliging.
11. Bij meervoudige wandcontactdozen zijn geen verlengsnoeren gebruikt.
12. De 230V-installatie is gecontroleerd conform het FOCWA handboek “Voorschriften voor
onderhoud en keuring van caravans en aanhangwagens” en norm NEN 1010 .

Werkinstructie
Het herstel van elektra / elektrische delen bestaat hoofdzakelijk uit het vervangen en opnieuw
aansluiten van delen. In deze werkinstructie is voor de belangrijkste onderdelen uitgelegd waar bij
vervanging en aansluiting specifiek op te letten.
Uitgebreide werkinstructies betreffende het controleren en aansluiten van diverse elektrische
installaties vindt u in het meest recente FOCWA handboek “Voorschriften voor onderhoud en keuring
van caravans en aanhangwagens” en de norm NEN 1010. Na uitgevoerde werkzaamheden aan de
230V-installatie controleert u deze conform de voorschriften uit dit handboek en norm NEN 1010.
Entree 230V C.E.E.


Indien spanning wordt betrokken vanuit het 230V openbaar net,
moet de stekker en contrastekker van het aansluitsnoer en
de inbouw-wandcontactdoos aan de CEE-norm nr. 17
voldoen.

Contrastekker
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Stekker

Entree netspanning 230V



Oude wandcontactdozen waar een gewone contrastekker met aarde in gaat zijn niet meer
toegestaan als de caravan wordt verkocht door een bedrijf. Deze aansluiting moet dan
omgebouwd worden naar een CEE-aansluiting.



Oude wandcontactdozen zijn toegestaan op de caravan van de klant indien deze niet wordt
verkocht door een bedrijf. Voorwaarde is wel dat de aarde in orde is.
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Bij vervanging van wandcontactdozen moet de aansluiting vervangen worden conform de
CEE-norm.



Gebruik een aansluitsnoer met een mantel van neopreen (codes: HO7RN-F, O7RN of RN)
2
waarbij de drie aders van het snoer een doorsnede hebben van ten minste 1,5 mm . Gebruik
2
bij snoeren langer dan 25 m een snoer met een doorsnede van 3 x 2,5 mm .



U mag voor de 230V installatie uitsluitend gebruik maken van kabels die geschikt zijn voor
temperaturen van -40°C tot +70°C.



Bij het maken van een 230V aansluiting met getwiste draad, altijd gebruikmaken van
kabelhulsjes.

Automatische tang voor kabelhulsjes



Beschadigde kabels (die bijvoorbeeld knel hebben gezeten) dienen ten alle tijden te worden
vervangen door nieuwe.

Wandcontactdozen 230V
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Gebruik wandcontactdozen met een C.E. keurmerk. Wandcontactdozen zijn met of zonder
randaarding verkrijgbaar. Sluit bij beide uitvoeringsvormen de bruine draad (fasedraad) aan op
de klem die met de letter P is gemerkt. Sluit bij de randaarde uitvoering de geel/groen draad
(aarddraad) aan op de klem die is gemerkt met het aardeteken (dit is de klem die in het
midden van de contacten zit en is verbonden met sleepcontacten voor de aarding).



Plaats geen 230V wandcontactdoos in ruimten waar gasflessen staan. Er bestaan speciale
wandcontactdozen die spatwaterdicht zijn door een rubberen afdichting. Gebruik deze
wandcontactdozen bij plaatsing in de zijwand of onder de caravan.



Voorzie wandcontactdozen in de zijwand van een kinderbeveiliging.



Gebruik in de caravan geen verlengsnoeren bij meervoudige wandcontactdozen. Daar is de
bekabeling niet op berekend.
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SPOTREPAIR EN SPUITEN

Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De reparatieplek is gereinigd met ontvetter.
De beschadigingen zijn uitgeschuurd.
De reparatieplek is gepoetst met polijstmiddel.
Na het uitschuren en poetsen is de reparatieplek opnieuw gereinigd met ontvetter.
De reparatieplek is met de juiste kleur lak gespoten.
Bij een tweelaags kleursysteem (metallic lak) is de reparatieplek tevens met blanke lak
gespoten.
De gespoten reparatieplek is afgewerkt met uitspuitverdunner.
De reparatieplek is op glans gebracht.
De voorschriften van de verfleverancier zijn opgevolgd.

Werkinstructie


Voordat met de reparatie wordt begonnen moet de reparatieplek goed worden gereinigd. Dit is
dan ook de eerste stap bij het uitvoeren van een spotrepair. Alleen met een goede
voorbereiding wordt een zo hoog mogelijk resultaat bereikt.



De reparatieplek wordt gereinigd met een ontvetter. Er zijn conventionele en watergedragen
ontvetters. Gebruik beide ontvetters om er zeker van te zijn dat alle soorten vet worden
verwijderd. Wrijf met een doek de ontvetter op de reparatieplek in, en veeg met een andere
doek de plek droog.

Watergedragen ontvetter
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Conventionele ontvetter

Na het ontvetten wordt de reparatieplek gepolijst of heel
lichtjes opgeschuurd. Dit is nodig om alle verontreiniging uit
de lak te verwijderen en te zorgen voor een betere hechting
van de lak bij het spuiten. Bij een gladde plaat kan een
polijstmachine met polijstmiddel worden gebruikt. Ook is het
mogelijk met een zeer dun schuurpapier (P3000) en wat
water de verontreiniging te verwijderen.
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Bij een geprofileerde plaat is het beter een klein borsteltje
(bijvoorbeeld een nagelborsteltje) met polijstmiddel te
gebruiken. Op deze manier worden ook de lager gelegen
delen in de structuur bereikt. Mogelijk dat de geprofileerde
plaat na het poetsen een beetje dof uitslaat. Dit is niet ernstig.
Na het spuiten en eventueel na-poetsen wordt de gewenste
glansgraad weer bereikt.
Nagelborsteltje voor een
geprofileerde plaat



Na het schoonmaken moet de reparatieplek opnieuw worden gereinigd met ontvetter.



Gebruik voor het uitschuren van beschadigingen op een gladde plaat een schuurblokje.
Schuur de reparatieplek na met fijn schuurpapier. Tot slot wordt de reparatieplek gematteerd
met een scotch brite. Gebruik de juiste soort scotch brite, afhankelijk van de kleur plaat. Ook
na het uitschuren en matteren wordt de reparatieplek weer gereinigd met ontvetter.

Schuurblokje

Gebruik de juiste scoth brite voor het
matteren


Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de laklaag wordt aangebracht met een spuitpistool.
Bij een spuitpistool is de hoeveelheid verf die wordt gespoten te doseren. Dit is met een
spuitbus niet mogelijk.

Spuitpistool
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Breng de verf in dunne lagen aan. Veelal volstaan twee tot drie lagen, maar beoordeel zelf
wanneer het geheel dekkend is. Zorg voor een juiste druk op het spuitpistool en houdt het

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

SPOTREPAIR EN SPUITEN
spuitpistool op voldoende afstand en niet te dichtbij. Spuit richting de reparatieplek en niet
richting de uitspuitplek.


In het geval van een tweelaags-kleurensysteem (metallic lak) moet ook blanke lak worden
aangebracht. Twee lagen blanke lak is over het algemeen voldoende.



Na het aanbrengen van de laatste laklaag wordt de overgangsplek tussen het gespoten deel
en de bestaande laklaag gespoten met uitspuitverdunner. De uitspuitverdunner wordt
aangebracht als de laatste laklaag (bij metallic lak dus de laatst gespoten laag blanke lak) nog
nat is. Hierdoor verloopt de overgang tussen het nieuw gespoten deel en de bestaande
laklaag vloeiend. Bij een eenlaags-kleursysteem (uni-kleuren) die veel op caravans wordt
toegepast kan de uitspuitverdunner puur worden gebruikt. In geval van metallic kleuren is het
beter eerst een laag uitspuitverdunner i.c.m. blanke lak aan te brengen.

Aanbrengen van
uitspuitverdunner met een
spuitpistool
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Als de reparatieplek na het spuitproces is opgedroogd moet de juiste glansgraad weer worden
bereikt. Op een gladde plaat kunnen eventuele oneffenheden nog licht uitgeschuurd worden
met een P3000 schuurpapier in combinatie met een beetje water. Daarna kan het geheel met
polijsten weer op glans worden gebracht. Een geprofileerde plaat heeft na het spuiten vaak al
de gewenste glansgraad, maar kan indien noodzakelijk ook nog worden gepoetst.



Belangrijk voor een goed eindresultaat is uiteraard de kleur lak die wordt gebruikt. De kleur
moet (zoveel mogelijk) overeenkomen met de reeds aanwezige lak. Er kan gebruik worden
gemaakt van spuitbussen of spuitpistolen waarbij de verf zelf wordt gemengd. Spuitpistolen in
combinatie met zelf gemengde verf geven het beste resultaat. Zoals eerder gezegd kan met
spuitpistolen de laklaag gedoseerd worden aangebracht. Bovendien kan door het zelf mengen
van de verf iedere gewenste kleur worden gemaakt. Hierdoor is er nagenoeg geen verschil
meer met de origineel aanwezige lak.
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Het zelf mengen van de verf vergt het nodige vakmanschap. Een fotospectrometer kan hierbij
een goed hulpmiddel zijn. Met deze meter kan de exacte kleurstelling worden bepaald en
ingelezen worden d.m.v. speciale software. Deze software berekent vervolgens de juiste
mengverhoudingen waarna op een weegschaal de verf wordt samengevoegd.

Fotospectrometer

Lees de juiste
mengverhoudingen af

Weegschaal t.b.v. het
mengen van verf



Uiteraard is het ook mogelijk aan de hand van kleurstalen de juiste kleur te bepalen. Op basis
van de mengverhoudingen die de verfleverancier bij betreffende kleurstaal aangeeft wordt
vervolgens de verf gemengd.



Volg bij het mengen en aanbrengen van verf en blanke lak altijd de voorschriften van de
verfleverancier op. Goed onderhouden en schoon gereedschap zijn essentieel voor een goed
eindresultaat. Denk ook aan de eigen gezondheid en gebruik de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen
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Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opstaande / losse delen zijn verwijderd rondom en van binnen uit de schadeplaats.
De schadeplaats is opgeruwd.
De schadeplaats is ontvet. Zowel inwendig als de omgeving van de schadeplaats.
De schade is gevuld met een daartoe bestemd reparatieproduct.
Overtollig vulmateriaal is verwijderd.
Het reparatieproduct is licht opgeruwd.
Evt. structuur is aangebracht gelijk aan de omgeving van de reparatie.
De reparatie en omgeving van de reparatie zijn gereinigd.
De reparatieplaats en een kleine omgeving van de reparatieplaats zijn voorzien van de juiste
kleurlak c.q. glansgraadlak.
10. Een ruime omgeving van de schadeplaats is gereinigd.
11. Bescherming rondom de reparatieplaats is aangebracht.
Werkinstructie
Interieurschades worden volgens een vaste volgorde van stappen gerepareerd. Van dit stappenplan
mag niet worden afgeweken (bijv. wegens tijdsdruk) om de kwaliteit van de reparatie te waarborgen.
In grote lijnen wordt achtereenvolgens eerst de schade c.q. omgeving van de schade gereed gemaakt
voor reparatie. Na vulling van de schade dient alles weer op kleur gemaakt te worden waarna als
afwerking de reparatie weer voorzien wordt (in de meeste gevallen) van een juiste laklaag en kleur,
goede hardheid en de juiste glansgraad.
Stappenplan
1.

Evt. opstaande/losse delen dienen verwijderd te worden rondom en van binnen uit de
schadeplaats.
2. De schadeplaats dient opgeruwd te worden t.b.v. een goede hechting van het
reparatiemateriaal.
3. De schadeplaats dient gereinigd (ontvet) te worden. Zowel inwendig als de omgeving van de
schadeplaats.
4. De schade vullen met een daartoe bestemd reparatieproduct. Altijd de schadeplaats iets
“overvullen” zodat de schaderand goed gevuld is c.q. goed hecht.
5. Overtollig vulmateriaal verwijderen.
6. Reparatieproduct licht opruwen t.b.v. een goede hechting bij het verder inkleuren en aflakken
van de reparatie.
7. Evt. structuur aanbrengen in de reparatie gelijk aan de omgeving van de reparatie.
8. Reinigen van de reparatie c.q. de omgeving van de reparatie.
9. De reparatieplaats en een kleine omgeving van de juiste kleurlak c.q. glansgraadlak voorzien.
10. Zo nodig reinigen in een ruime omgeving van de schadeplaats.
11. Evt. bescherming aanbrengen rondom de reparatieplaats d.m.v. afplakken o.i.d.. Dit i.v.m.
uitharden vulmateriaal en lakwerk. Het betreft meestal bescherming tegen stof, vocht en te
snel gebruik van de gerepareerde plaats.
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Meest voorkomende schades
Aan de hand van de meest voorkomende soorten interieurschades zijn hieronder een aantal
handelingen uit het stappenplan nader toegelicht.


Fijne krasjes
Fijne krasjes (vrijwel niet voelbaar) in b.v. melamine, hardplastic (HPL),
kunststof, gelakte oppervlakten etc. kunnen vaak met blanke lak in de
juiste glansgraad worden weggespoten.

Zijn de krasjes wel enigszins voelbaar (te controleren door er
bijvoorbeeld met de nagel van je vinger overheen te gaan),
dienen deze eerst gevuld te worden met een zeer zachte
was (met een smeltpunt van ± 60°C). Daarna moet de
reparatie weer voorzien worden van een blanke lak met de
juiste glansgraad.

Fijne krasjes in plexiglas, kunststof omlijstingen van b.v. ramen/deuren kunnen vaak met schuurpapier
op latexbasis uitgeschuurd worden waarna e.e.a. weer gepolijst wordt in de goede glansgraad.

Uitschuren met
latexschuurpapier
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Diepe krassen

Diepe krassen

Deze krassen dienen eerst gevuld te worden met het juiste vulmateriaal. Hierna volgen meestal nog
verdere inkleuring in de juiste kleur (o.a. bij houtstructuren) waarna e.e.a. afgelakt dient te worden in
een dekkende c.q. transparante lak met de juiste glansgraad.

Aflakken met spuitbus



Deuken/deukjes
Denk hierbij aan deuken/deukjes in aanrecht- c.q. tafelbladen
en de omlijsting van deze bladen. Maar ook in wanden/deuren
komen regelmatig deuken/deukjes voor.

Deze schades dienen ook weer van het juiste vulmateriaal te
worden voorzien, rekening houdend met de kwetsbaarheid van
de plaats van de schade.

Wanneer deze schades voorkomen in de omlijsting van aanrecht- c.q. tafelbladen (meestal van vrij
zacht massief hout), dan kunnen deze vaak met water c.q. stoom eruit gehaald worden. De schades in
wanden dienen altijd gevuld en verder ingekleurd te worden en van de juiste lak te worden voorzien.
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Verdwenen kleur (o.a. schaafplekken)

Verdwenen kleur (schaafplekken)

Schaafplekken waarbij een deel van de kleur verdwenen is dienen weer opnieuw ingekleurd te
worden. Dit door gebruik te maken van bijvoorbeeld penselen, kleurstiften, spuitlak in diverse kleuren
en blanke afdeklak. Deze schades komen het meest voor in vlakken en op hoeken en kanten van
bijvoorbeeld malamine afgeplakte oppervlakken.


Gaten/gaatjes
Zowel in bladen, wanden, vloeren, kunststof omlijstingen van
ramen en deuren etc. bevinden zich regelmatig gaten/gaatjes.

Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de plaats en omvang van
de schade wordt een bepaald vulmateriaal gekozen. Dit kunnen
ingewreven c.q. ingesmolten zachte c.q. harde wassen zijn, maar
ook 2-componenten vulmaterialen.

Ook hier na vulling van de schade eventueel verder inkleuren en
aflakken met penseel en dekkende c.q. transparante lak.
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Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een zwevende vloer is geïnjecteerd met behulp van een 2-componenten epoxylijm of een 1component polyurethaanlijm.
De verlijming van onder- en bovenplaten laat niet los.
De mengverhouding hars / harder is conform de voorschriften van de fabriakant toegepast (bij
gebruik van 2-componenten epoxylijm)
Aan de onderzijde van de vloer zijn om de 20 cm gaten geboord met een diameter van 6-8
mm.
Er zijn geen gaten in de spanten en bovenvloer geboord.
Tussen de bovenplaat en vloerbekleding is geen hars aanwezig.
Na het injecteren met 2-componenten epoxylijm zijn de gaten gedicht met een deuvel. Na
uitharding van de 2-componenten epoxylijm zijn de deuvels afgezaagd.
Na het injecteren met een 1-component polyurethaanlijm zijn de gaten niet afgedicht. Na
uitharding van de 1-component polyurethaanlijm is het teveel aan materiaal weggesneden.
De onderzijde van de vloer is afgewerkt met zwarte ventilerende coating.

Werkinstructie
Een zwevende vloer kan worden geïnjecteerd met behulp van 2-componenten epoxylijm of een 1component polyurethaanlijm. Volg de mengverhouding die de fabrikant voorschrijft.
Dit is er nodig om een vloer plaatselijk te injecteren met 2-componenten epoxylijm:

Werkgereedschap

Handschoenen en
beschermmasker
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Gaten boren
om de 20 cm,
diameter van
6-8mm

Harder



Zorg ervoor dat de vloer gelijkmatig gevuld wordt over een geruime oppervlakte. Het gevulde
gedeelte van de vloer wordt steviger dan niet behandelde gedeelten. Er kunnen zodoende
verschillen ontstaan met de niet behandelde gedeelten van de vloer. Door een gelijkmatige
verdeling van de hars, kan dit voorkomen worden.

Hars

Toevoeging

Divers gereedschap
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Uitleg (met behulp van foto’s) hoe de vloer in te spuiten:

Klop met een hamer
tegen de onderkant van
de vloer om te bepalen
waar de spanten zich
bevinden



Indien een tekening van de vloer aanwezig is, zijn de spanten ook daar vanaf te lezen.

Teken het spant af met
een krijtje zodat u niet
in de spanten boort

Boor niet door de
bovenvloer heen, maar
er tegenaan en gebruik
een 6-8 mm boor
(maak een diepte-stop)
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Stel de boor precies af op de dikte van de vloer, zodat de boor niet door de bovenkant van de
vloer heen kan komen.
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Leg een verzwaarde
plaat op de bovenvloer
tegen het bol staan



Als er bovenop de vloer geen verzwaarde plaat is gelegd, kan er hars tussen de
vloerbedekking en de bovenplaat van de vloer komen te zitten. Dit zorg t voor oneffenheden
(bulten), die na uitharden niet meer zijn weg te krijgen.

Spuit de lijm in de
geboorde gaten totdat er
lijm uit de naaste gaten
druppelt

Stop een deuvel in de gaten
(enkel bij gebruik van 2componenten epoxylijm)



Bij gebruik van een 1-component polyurethaanlijm worden de gaten niet afgedicht, omdat de
lijm nog uitzet.



Herhaal het volspuiten bij de overige gaten (en dicht indien noodzakelijk de gaten weer met
deuvels).



Zaag na uitharding van de lijm de deuvels of het teveel aan materiaal af.

Afzagen van de
deuvels
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Maak de
onderzijde van de
vloer zwart met
een ventilerende
coating.
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Werk de vloer af met een ventilerende coating (bitumen).
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Norm
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

De langs- en dwarsliggers van het chassisraam en alle profielen die deel uitmaken van de
ondersteuning van de opbouw dan wel oplooprem hebben niet meer dan 20% roestschade op
alle profielen.
De langs- en dwarsliggers zijn niet gerepareerd met plaatdelen die over de roestschade zijn
aangebracht.
Langs- en dwarliggers van een chassisraam dat is vervaardigd uit plaatmateriaal hebben een
dikte van minimaal 2 mm.
De sterkte van het chassis en dissel is niet door boren of lassen verzwakt.
De bodemplaat is niet voorzien van een afsluitend conserveringsmiddel. Een ventilerende
coating is wel toegestaan.
Chassisbouten en –moeren hebben een sterkteklasse 8.8, 8.G of 10.9.
Zelfborgende moeren zijn slechts één maal gebruikt.
Chassisbouten en moeren M12 zijn op 100 Nm aangedraaid (tenzij fabrikant anders
voorschrijft).
Bij zelfborgende moeren met nylonring is de nylonring aanwezig. De borgmoer is minimaal 1,5
slag door de nylonring heen.
Nieuwe originele (borg)moeren en flensmoeren zijn gebruikt bij remtrommels van z.g.
Euroassen.
Dubbelrijige hoekcontact kogellagers zijn vastgezet met zelfborgende moeren met een kracht
in Nm zoals voorgeschreven door de fabrikant.
Kroonmoeren zijn geborgd met een splitpen van de juiste dikte.
Bij montage van velgen zijn wielbouten gemonteerd met een aanhaalmoment conform de
voorschriften van de fabrikant.
Er zijn voldoende bouten aanwezig voor het reservewiel.
Conform onderstaand overzicht van de diverse veersystemen zijn schokdempers gemonteerd:
a. Staal geveerd:
schokdempers verplicht
b. Rubber geveerd drie of vier strengen: schokdempers mogen
c. Gevulcaniseerd:
geen schokdempers
d. Spiraalveren:
schokdempers verplicht
e. Bladveren:
schokdempers mogen
Vervormde of doorgeroeste draagarmen zijn niet gerepareerd maar vervangen door een
specialist.
Asrubbers zijn altijd aan beide kanten vervangen door een specialist.
De juiste schokdempers zijn gemonteerd.
Het neuswiel is aan de linkerzijde gemonteerd.
Het neuswiel is nalopend.

Werkinstructie
Het herstel van (delen van) het onderstel bestaat hoofdzakelijk uit het vervangen van onderdelen. In
deze werkinstructie is voor de belangrijkste onderdelen uitgelegd waar bij vervanging (of reparatie)
specifiek op te letten.
Uitgebreide werkinstructies betreffende het controleren en afstellen van de diverse onderdelen vindt u
in het meest recente FOCWA handboek “Voorschriften voor onderhoud en keuring van caravans en
aanhangwagens”.
Chassisraam en dissel
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De langs- en dwarsliggers van het chassisraam en alle profielen die deel uitmaken van de
ondersteuning van de opbouw dan wel oplooprem mogen niet meer dan 20% roestschade
hebben op alle profielen. De beoordeling van de roestschade van de langs - en dwarsliggers
van het chassisraam gaat aan de hand van de lengte van de langs- en dwarsliggers tussen de
draagpunten. De langs- en dwarsliggers mogen niet worden gerepareerd door plaatdelen over
de roestschade aan te brengen. Indien een plaatdeel samen met een voorgevormd profiel een
koker vormt, wordt het geheel beoordeeld als een langs- of dwarsligger.
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Langs- en dwarsliggers van een chassisraam dat is vervaardigd uit plaatmateriaal, moeten
een dikte hebben van minimaal 2 mm.



Er wordt soms, op plaatsen waar dat kan, materiaal weggenomen uit de langsligger voor
versteviging en gewichtsbesparing. Rondom de uitsparingen bestaat een verhoogd risico op
zowel plooivorming als scheurvorming.
− Controleer het chassis bij de langsliggers op scheurvorming, in het bijzonder bij de
gaten
ter
hoogte
van
de asbevestiging,
wielschokbrekerbevestiging en
disselboombevestiging.
− Controleer de chassisbouten op het juiste aanhaalmoment en sterkteklasse van
minimaal 8.8, 8.G of 10.9.



De sterkte van chassis en dissel mag niet door boren of lassen worden verzwakt.



Delen op het chassis met roestverschijnselen moeten goed worden schoongemaakt en
vrijgemaakt van roest en andere aanslag. Dit kan goed met een staalborstel. Let hierbij wel op
dat de elektrische leidingen niet worden geraakt. Hierna kunnen de delen behandeld worden
met een beschermende coatingl.



De bodemplaat mag absoluut niet worden voorzien van een afsluitend conserveringsmiddel.
Wel mag de bodemplaat worden behandeld met een ventilerende coating. Om schrale of licht
beschadigde delen bij te werken kan men gebruik maken van een spuitbus bodyschutz: het
materiaal licht over de beschadigde of schrale delen van de vloer nevelen. In geen geval een
dikke laag aanbrengen. Ook Dakfill, dat u kunt aanbrengen met een kwast, voldoet.

Chassisbouten en moeren


Gebruik chassisbouten en moeren met de sterkteklasse 8.8, 8.G of 10.9. Gebruik geen
bouten met sterkteklasse 4.6. Als er niets op de boutkop staat vervang dan de bout door een
exemplaar met de juiste sterkteklasse.



Zelfborgende moeren mogen slechts 1 maal worden gebruikt.
zelfborgende moeren morgen deze dus niet worden hergebruikt.



Draai chassisbouten en moeren van M12 met behulp van een momentsleutel aan op 100 Nm.
(tenzij de fabrikant anders voorschrijft). Let op: dit geldt niet voor bouten en moeren die door
de vloer gaan.



Indien zelfborgende moeren met een nylonring worden gebruikt dient de nylonring aanwezig
te zijn.l De borgmoer moet minimaal 1,5 slag door de nylonring heen zijn.



Controleer op vervorming, (haar)scheurtjes en op
roestsporen bij de asbevestiging van chassis, aslichaam
en montage-pads.

Bij

demontage

van

Aandachtspunten mogelijk
scheruvorming
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Wiellagers


Gebruik bij demontage van de remtrommel van z.g. Euroassen altijd nieuwe originele
(borg)moeren / flensmoeren



Zet dubbelrijige hoekcontact kogellagers vast met zelfborgende moeren met een kracht in Nm.
zoals is voorgeschreven door de fabrikant. In de meeste gevallen is dit op 280 Nm met M24.
In sommige gevallen (bij zware assen) op 320 Nm.

Stofdichtlager



Dubbelrijig kogellager

Dubbelrijig rollenlager

Borg kroonmoeren (bij kogellagers) met een nieuwe splitpen van de juiste dikte.

Velgen en wielbevestiging


Bij montage van velgen dienen de juiste wielbouten te zijn gemonteerd met het door de
fabrikant voorgeschreven aanhaalmoment. Let op dat bij wijziging van velgsoort (aluminium
voor metaal) veelal andere, bijpassende wielbouten gemonteerd dienen te worden met vaak
een ander aanhaalmoment. Zie hiervoor de voorschriften van de fabrikant (meestal + 20 Nm).
Het aanhaalmoment voor aluminium velgen ligt tussen 120-130 Nm. Voor stalen velgen tussen
90-100 Nm.



Let op. Caravans met aluminium velgen en een reservewiel met stalen velg: de klant moet
beschikken over vijf wielbouten voor het reservewiel.

Let erop als u bouten gebruikt
die geen volle draad hebben,
dat de velg goed kan worden
vastgezet

Veersystemen


Een caravan is voorzien van een bepaald veersysteem. Onderstaan overzicht geeft aan bij
welk veersysteem schokdempers aanwezig mogen/moeten zijn:
−
−
−
−
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Staal geveerd:
Rubber geveerd drie of vier strengen:
Gevulcaniseerd:
Spiraalveren:

schokdempers verplicht
schokdempers mogen
geen schokdempers
schokdempers verplicht
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−

Bladveren: schokdempers mogen

Draagarm/asarm
met schokbreker



Indien een draagarm is vervormd of doorgeroest is, mag deze niet worden gerepareerd maar
dient te worden vervangen door een gespecialiseerd bedrijf.



Wanneer bij staalgeveerde assen slijtage op tijd wordt ontdekt en er geen schade is ontstaan
aan de asdelen, volstaat het vernieuwen van de geleide asbussen. De voor ste en achterste
geleide asbus verwijderen, nieuwe inpersen en ‘uithonen’ op maat.



In tegenstelling tot rubber vering: als deze totaal is versleten kan er toch nog mee worden
gereden. Als een torsiestaaf, ook wel veerpakket genoemd, breekt dan kan er niet meer mee
worden gereden. Voordeel van staalgeveerde assen is dat de veerkracht niet verloren gaat.



Vervang asrubbers altijd aan beide kanten, zodat eenzelfde veerkarakteristiek blijft behouden.
Hier zijn gespecialiseerde bedrijven voor.

Schokdempers


Monteer in geen geval schokdempers die zijn bedoeld
voor een auto, ook al hebben ze dezelfde afmeting en
lijken ze optisch beter (wellicht omdat ze zwaarder in
en uit gaan). Gebruik uitsluitend de door de fabrikant
voorgeschreven
schokdempers.
Bij
sommige
fabrikanten
makkelijk
te herkennen
door de
verschillende kleuren. Er zijn schokdempers in diverse
kleuren, gewichtsklassen en die voor of achter de as
zijn gemonteerd. Gebruik bij vervanging ook de
originele bevestigingsmaterialen.

Neuswiel
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Monteer het neuswiel aan de linkerzijde.



Het neuswiel dient nalopend te zijn, dat wil zeggen dat het de richting dient op te gaan waarin
het gedwongen wordt.
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Norm
Maken van de mal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het onbeschadigde gebied is gereinigd.
Gelijke punten uit de profilering zijn gemarkeerd.
De afstand tussen de zich herhalende profilering is gemeten.
De maatliniaal is op de gemarkeerde punten geplaatst.
De maatliniaal is samen met de vacuümpomp gemonteerd.
De mallenplaats is aan de maatliniaal met vacuümpomp gemonteerd.
Het gebied onder de mallenplaat is vacuüm getrokken.
Het materiaal voor het maken van de mal is toegevoegd en uitgehard.
De mallenplaat met mal is verwijderd.

Deuk vullen
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De beschadiging is gereinigd.
De verf is van de beschadiging verwijderd.
De hoge randen van de beschadiging zijn indien nodig geëgaliseerd.
De beschadiging is opnieuw gereinigd.
De mallenplaat met mal is over de beschadiging geplaatst en gekoppeld aan de maatliniaal.
Het vulmateriaal is volgens voorschrift fabrikant toegevoegd in de injector.
Het vulmateriaal is in het centrum van de mal geïnjecteerd.
Het vulmateriaal is volgens voorschrift fabrikant uitgehard.
De mallenplaat is voorzichtig van de gevulde plaats verwijderd.
Overtollig vulmateriaal is verwijderd.
De randen zijn glad afgewerkt.

Spuiten
21.
22.
23.
24.

Het te spuiten gebied is gereinigd.
Het niet te spuiten gebied is afgeplakt.
Er zijn twee lagen primer aangebracht volgens voorschrift fabrikant.
De juiste kleur is in twee lagen aangebracht volgens voorschrift fabrikant.

Werkinstructie
Maken van de mal
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Reinig het (onbeschadigde) gebied waarvan de mal wordt gemaakt.



Zoek eenzelfde punt in de profilering van de plaat en markeer dit.



Meet de afstand tussen de zich herhalende profilering met de passer. Controleer de afstand
een aantal malen om zeker te zijn van de juiste maat.

FOCWA Reparatiehandboek Caravanschade

PROFIEL REPARATIE



Plaats de maatliniaal over het onbeschadigde gebied op de gemarkeerde punten.



Monteer de maatliniaal samen met de vacuümpomp.



Koppel de mallenplaat aan de maatliniaal en vacuümpomp.



Trek het gebied onder de mallenplaat vacuüm.



Voeg het materiaal voor het maken van de mal toe via de opening van de mallenplaat tot het
juiste formaat.



Laat het materiaal uitharden. De mal wordt gevormd.



Verwijder voorzichtig de mallenplaat (hier zit de gemaakte mal aan vast).

Deuk vullen
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Reinig de beschadiging.



Verwijder de verf van het beschadigde deel. Hiervoor kan een staalborstel worden gebruikt.



Egaliseer indien nodig de hoge randen van de beschadiging.



Reinig het beschadigde deel opnieuw.



Zet de mallenplaat samen met de mal over de beschadiging en koppel het geheel aan de
maatliniaal.



Voeg het vulmateriaal volgens voorschrift van de fabrikant in de injector.
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PROFIEL REPARATIE
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Injecteer het vulmateriaal in het centrum van de mal.



Injecteer zoveel vulmateriaal totdat deze aan de zijkant van de mal zichtbaar wordt.



Verwijder voorzichtig de injector uit de mal.



Laat het vulmateriaal uitharden volgens voorschrift van de fabrikant.



Verwijder voorzichtig de mallenplaat van de gevulde plaats.



Verwijder overtollig vulmateriaal van de randen m.b.v. een spatel.



Werk de randen glad af met een speciale zgn. glasvezelpen.
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PROFIEL REPARATIE
Spuiten
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Reinig het te spuiten gebied.



Plak het omliggende (niet te spuiten) gebied af.



Breng twee lagen primer aan volgens voorschrift van de fabrikant. Voorkom dat er teveel
primer in het midden van de reparatieplek wordt aangebracht.



Laat de primer drogen volgens voorschrift van de fabrikant.



Breng de juiste kleur aan in twee lagen met inachtneming van de juiste droogtijden volgens
voorschrift van de fabrikant.
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KUNSTSTOFREPARATIE

Norm
1.
2.
3.
4.
5.

De reparatieplek is ontvet.
De beschadiging is gefreesd.
Het juiste reparatiemateriaal is gebruikt.
Het reparatiemateriaal is met een speciaal soldeerapparaat toegevoegd.
De reparatieplek is gespoten volgens de norm ‘Spotrepair en spuiten’.

Werkinstructie
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Voor het repareren van kunststofbeschadigingen is o.a. nodig een speciaal hiervoor
ontwikkeld soldeerapparaat en (meegeleverd) reparatiemateriaal.



Zorg dat de reparatieplek goed wordt ontvet.
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KUNSTSTOFREPARATIE



Na het ontvetten wordt de beschadiging gefreesd. Op deze manier kan het reparatiemateriaal
vloeiend worden toegevoegd.

Strips behorende bij de
reparatieset
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Strook van hetzelfde
kunststofmateriaal

Als reparatiemateriaal kan worden gebruikt:
− Meegeleverde strips bij de kunststofreparatieset
− Strook van hetzelfde kunststofmateriaal (in dit geval een strook kunststof die van een
andere -niet meer te gebruiken- bumper is gesneden).
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KUNSTSTOFREPARATIE
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Het reparatiemateriaal wordt met een speciaal soldeerapparaat toegevoegd. Stel het
soldeerapparaat op de juiste temperatuur in, afhankelijk van het soort kunststof. Meestal is de
juiste instelling op het apparaat zelf af te lezen of via een meegeleverde tabel.



Voeg het reparatiemateriaal in een vloeiende beweging toe.
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KUNSTSTOFREPARATIE
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Vervolgens wordt de reparatieplek geschuurd.



Daarna wordt de reparatieplek opnieuw ontvet en kan deze in de juiste kleur worden
gespoten. Zie het hoofdstuk ‘Spotrepair en spuiten’ voor de uitgebreide werkinstructie.
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UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

Norm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De caravan is in een verwarmde ruimte geplaatst.
De beschadigde plek is gereinigd met vloeistof volgens voorschift fabrikant.
De adapter is gereinigd met vloeistof volgens voorschrift fabrikant.
De lijm volgens voorschrift van de fabrikant is aangebracht op de adapter.
De adapter is op de beschadiging geplaatst.
De beschadiging (deuk) is naar buiten getrokken.
De adapter is verwijderd.
Eventuele lijmresten zijn verwijderd.

Werkinstructie

Er zijn diverse systemen beschikbaar voor de techniek “uitdeuken zonder spuiten”. In dit handboek
zijn de algemene stappen omschreven met foto’s als toelichting. Let op: de foto’s zijn afkomstig van
één of meerdere systemen en derhalve informatief.
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Plaats de caravan in een verwarmde ruimte



Reinig de beschadigde plek met speciale vloeistof volgens voorschrift van de leverancier. Het
te verlijmen oppervlak moet vrij zijn van was en siliconen.



Reinig de adapter.



Breng de lijm volgens voorschrift van de leverancier d.m.v. het lijmpistool aan op de adapter.



Plaats de adapter losjes in het centrum van de beschadiging en druk deze niet aan. Houd de
adapter ongeveer 1 minuut vast.
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UITDEUKEN ZONDER SPUITEN
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Laat de lijm met de aangebrachte adapter vervolgens 3-5 minuten uitharden



Na het uitharden brengt u het juiste hulpstuk (‘brug’) over de adapter. Er zijn diverse systemen
met bijbehorende hulpstukken verkrijgbaar.



Vervolgens trekt u de deuk langzaam en voorzichtig naar buiten. Op deze manier komt de
plaat niet los van de isolatie en zal de ingedrukte isolatie ook weer in zijn oorspronkelijke
situatie teruggebracht worden.
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UITDEUKEN ZONDER SPUITEN
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Als u denkt dat de deuk ver genoeg naar buiten is getrokken brengt u speciale vloeistof aan
op de adapter welke dan direct loslaat. Eventuele lijmresten op de lak en adapter kunt u
verwijderen (met het voorgeschreven reinigingsmiddel van de fabrikant).



Het is mogelijk dat u bovenstaande stappen meerdere malen moet herhalen om tot het
gewenste resultaat te komen, bijvoorbeeld bij wat diepere beschadigingen.
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KWALIFICATIES

Personeel
Norm
1.
2.

Op de werkvloer is de vakbekwaamheid van personeel d.m.v. relevante certificaten, diploma’s
en of werkervaring aantoonbaar.
Het personeel is actueel bijgeschoold om de vakbekwaamheid op peil te houden.

Werkinstructie


Zorg dat aanwezige diploma’s, certificaten en CV getoond kunnen worden. Bewaar deze
bijvoorbeeld in het personeelsdossier.



Inventariseer periodiek de opleidingsbehoefte van personeel gebaseerd op het op peil houden
van het kennisniveau en het aanpassen van het kennisniveau aan nieuwe technische en
maatschappelijke ontwikkelingen.



Informatiebronnen voor het vaststellen van de opleidingsbehoefte zijn o.a. :
−
−
−
−
−
−
−

FOCWA
Ondernemingsplan
Behoefte bij medewerkers
Advies van toeleveranciers
Verzoek van opdrachtgevers
Publicaties in vaktijdschriften
Informatie over nieuwe caravanmodellen

Onderhoud machines en gereedschappen
Norm
1.
2.

Alle aanwezige machines, gereedschappen en meetmiddelen verkeren in goede en veilige
staat.
Daarvoor in aanmerking komende machines en gereedschappen zijn periodiek door een
onafhankelijk bureau aantoonbaar gekeurd op veiligheid en werking volgens (inter)nationale
normen.

Werkinstructie
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Zorg voor preventief onderhoud en controle door eigen medewerkers.



Sluit onderhoudscontracten af met leveranciers/onderhoudsbedrijven.



Maak noodprocedures die ervoor zorgen dat defecten zo snel mogelijk worden opgelost.



Om de noodzakelijke onderhouds-, controle-, en keuringswerkzaamheden in kaart te brengen
maakt u een inventarisatielijst. Op deze lijst staan alle daarvoor in aanmerking komende
machines en gereedschappen waarbij de volgende gegevens worden vastgelegd:
− Onderhoudsfrequentie
− Aanwezige onderhoudscontracten
− Uit te voeren werkzaamheden of verwijzing naar onderhoudsvoorschriften
− Verantwoordelijke medewerker voor uitvoering en/of bewaking



Uitvoering van onderhoud, controle en keuring kan op deze lijst worden bijgehouden of per
machine/gereedschap op een apart formulier worden geregistreerd.
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KWALIFICATIES

Gebruik materialen
Norm
1.
2.

De materialen en producten zijn gebruikt conform de voorschriften van de fabrikant en het
doel waarvoor zij zijn ontwikkeld.
Het bedrijf gebruikt bij vervanging van gedemonteerde onderdelen nieuwe originele
onderdelen of onderdelen van minimaal dezelfde kwaliteit.

Werkinstructie


Materialen en producten koopt u in bij uw voorkeur-leveranciers (zgn. A-leveranciers). Deze
leveranciers selecteert u zelf op basis van bijvoorbeeld goede werkervaringen of op
aanbeveling van deskundigen.

Wettelijke eisen
Norm
1.
2.

Bij het herstel van de schade zijn de wettelijke normen gehanteerd.
Geconstateerde afwijkingen van wettelijke normen zijn geregistreerd en aan de klant gemeld..

Werkinstructie
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Zorg dat u de wettelijke normen naleeft bij het herstel van de schade.



Wanneer u tijdens het herstelproces afwijkingen van wettelijke normen of andere
onvolkomenheden constateert (ook al houden deze geen verband met de schade), moet u
deze registreren en melden aan de klant.
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KLACHTENAFHANDELING
Norm
- Externe klachten (klachten van klanten)
1.

Op klachten van klanten is binnen twee werkdagen gereageerd. Van ontvangen klachten en
de behandeling is een registratie bijgehouden.
Vastgelegd is:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

indiener van de klacht;
omschrijving van de klacht;
beoordeling c.q. de oorzaak;
ondernomen oplossing;
eventueel te nemen maatregel;
terugkoppeling naar de indiener van de klacht;
terugkoppeling naar de veroorzaker van de klacht of in het werkoverleg;
desbetreffende data van be- en afhandeling.

- Interne klachten (m.b.t. het bedrijfsproces)
2.

Het personeel heeft afwijkingen of veranderingen in het bedrijfsproces gemeld en
geregistreerd.

- Algemeen
3.
4.

Interne- en externe klachten zijn periodiek met het personeel in het werkoverleg besproken.
Afspraken uit het werkoverleg zijn vastgelegd.

Werkinstructie
- Externe klachten


Reageer binnen twee werkdagen op klachten van klanten. Een klant die een klacht meldt is in
principe bereid uw bedrijf een tweede kans te geven. Wanneer een klacht professioneel wordt
behandeld zal dit over het algemeen voor begrip zorgen bij de klant.



Stel een klachtenformulier op, zodanig dat dit tevens de volgorde van afhandelen aangeeft
(een Verbeterformulier kan hiervoor worden gebruikt).

- Interne klachten


Stel een formulier op (bijvoorbeeld een Verbeterformulier) waarop personeel afwijkingen of
veranderingen in het bedrijfsproces registreert.

- Algemeen
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Bespreek periodiek met het personeel (bijvoorbeeld in een werkoverleg) de externe en interne
klachten. Doel hiervan is te komen tot verbeteringen in het bedrijfsproces en verhoging van
het kwaliteitsniveau.



Maatregelen ter verbetering dienen op een passend moment na invoering te worden
beoordeeld op hun doeltreffendheid. Leg daarom de resultaten van het werkoverleg ook vast.



Voer een eindcontrole uit voordat de caravan na herstel aan de klant wordt afgeleverd. Op
deze manier weet u zeker dat alle werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Registreer
eventuele afwijkingen.



Klachten die niet zelf met de klant opgelost worden, kunnen door de FOCWA-NIVRE
Geschillencommissie in behandeling worden genomen.
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COLOFON
© 2012 FOCWA
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van FOCWA.
De gegevens in dit handboek zijn door FOCWA vakgroep Caravan- en Camperservicebedrijven speciaal
voor dit doel verzameld en berusten op de bij ons bekende geldende regels per 2012. De regels kunnen
altijd aan verandering onderhevig zijn.
Hoewel de inhoud van deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld kan FOCWA niet aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheden.
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