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Checklist aankoop tweedehands motorhome 
 

 Verifieer het gewicht, controleer het aantal plaatsen en laadvermogen. Een minimum 
van 400kg nuttig laadvermogen is aan te raden. 
TIP: vergelijk het identificatieverslag van de keuring voor verkoop met het originele 
gelijkvormigheidsattest, zo kan u eventuele aanpassingen na levering vaststellen. 

 Let op de milieuklasse van het voertuig. De euronorm staat vermeld op het 
inschrijvingsbewijs. Steeds meer landen en steden verbieden, beperken of belasten de 
toegang voor "vervuilende" wagens. 

 Bij een handelaar krijgt u standaard één jaar garantie. Zet op papier wat exact 
inbegrepen is om discussie te vermijden. 

 Is de distributieriem vervangen? (+/- 70.000km) Vraag een factuur ter inzage. 

 Controleer de officiële papieren: Europese gelijkvormigheidsattesten, Carpass, 
identificatieverslag, onderhoudsboekje. 

 Bekijk of het chassis in één deel doorloopt tot helemaal achteraan. Indien niet, 
informeer u dan rond de beperking van het laadvermogen op de chassisverlenging. 

 Kijk grondig na op ongeval schade: afwijkingen in het kleurpatroon, glansverschillen in 
de lak, krassen, deuken en/of roestvorming. 

 Open de motorkap en controleer de motorruimte. Zet indien mogelijk de motorhome 
op een brug zodat u ook langs onder de motor en het chassis kan inspecteren. 

 Test de lichten, binnenverlichting, waterpomp, koelkast, hefbed, achteruitrijcamera, 
generator, parkeersensoren, zonnepanelen, 230V aansluiting, boordcomputers, airco, 
boiler en verwarming. 

 Leg je neer in de bedden, zit in de zetels, draai de cabinezetels. Open de deuren, 
kasten, dakluiken, ramen, luiken, garagedeur, luifel, buitensloten en de motorkap. 

 Kijk op het dak. Is het proper? Is de afdichting rondom de dakluiken, zonnepanelen en 
satellietantenne nog in orde? Te vervangen bij schimmelvorming. 

 Check de kitnaden rondom de achterwand, zijwanden, deuren, luiken en ramen. 

 Controleer de leeftijd van de start -en woonbatterijen. Ouder dan 8 jaar zal snel 
moeten vervangen worden. 

 Laat een lekkagetest uitvoeren of vraag een recent rapport. Controleer ook de geur 
binnen in de wagen, het kan een indicatie zijn van vroegere waterinfiltratie. 

 Controleer de cataloguswaarde van de motorhome. Een benadering kan u berekenen 
op basis van de cataloguswaarde inclusief opties: na 1 jaar 75%, na 5 jaar 50%, na 9 jaar 
30%, na 12 jaar 25%. Afhankelijk van de staat mag deze waarde tot maximaal 15% 
afwijken. 

 Vraag altijd een testrit. 

 Slaap er een nachtje over. Het gaat tenslotte over een mooi budget… 
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