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Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Diefstal van een caravan
voorkomen

Woord vooraf:
Trekcaravans worden meer en meer gestolen, voornamelijk de caravans die klaar staan
om te vertrekken gevuld met al de nodige voorzieningen. Meestal gaat het dus niet om
nieuwe caravans maar om deze die reeds in gebruik zijn.
Om dit te voorkomen volgen hierna meerdere tips die, mits naleving, de kans op diefstal
van of uit de caravan kunnen verkleinen en/of de schade die eruit kan ontstaan beperken.
Het diefstalseizoen begint rond de paasvakantie gevolgd door de weekends van O.L.H.
Hemelvaart - Pinksteren en duurt de hele zomer lang.

Preventie van diefstal:
Een caravan is “mobiel” en dus gemakkelijk mee te nemen. Beveiligingsmaatregelen die
een caravan fysisch immobiliseren moeten gemakkelijk en vlug aan te brengen en tevens
te verwijderen zijn. Het advies leidt dan ook tot het nemen van meerdere voorzieningen
tegelijk, zo hebben dieven meer tijd en moeite nodig. Een diefstal uitsluiten is een utopie
maar het zo moeilijk mogelijk maken kan echter een verhinderend effect hebben.

Beveiligingsmaatregelen:
De beveiligingsmaatregelen worden ingedeeld in drie niveau’s.
- Organisatorische maatregelen worden genomen mits enig nadenken en het aannemen
van goede gewoontes. Deze maatregelen zijn vrijwel kosteloos en vormen de eerste stap
naar beveiliging toe.
- Fysische belemmeringen, met andere woorden bijkomende sloten of
vergrendelingssystemen, zorgen ervoor dat de dader meer tijd nodig heeft en bijgevolg
meer kans maakt om gezien en gevat te worden.
- Tenslotte kan de caravan nog elektronisch beveiligd worden door het plaatsen van een
toestel dat een diefstal signaleert.

Organisatorische maatregelen: (enkele voorbeelden)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Laat geen waardevolle voorwerpen of papieren onbeheerd achter in de caravan.
Plaats pas kort voor vertrek waardevolle zaken in de caravan.
Beperk het zicht binnen in de caravan door het dicht houden van de gordijnen.
Voor een dief kunnen immers alle aanwezige goederen nuttig zijn.
Zorg dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn. Vergeet hierbij de dakluiken
niet.
Stal, indien mogelijk, de caravan in een bewaakte of afgesloten bergplaats.
Staat de caravan op de oprit, plaats deze met de dissel zo dicht mogelijk naar het
huis gericht en niet naar de kant van de straat.
Zet de caravan, langs de straat, ‘vast’ tussen andere auto’s zodat het
aankoppelen wordt verhinderd.
Merk de caravan op meerdere plaatsen met het chassisnummer.
Merk de waardevolle goederen uit de caravan met uw rijksregisternummer en
neem er tevens een foto van.
Registreer de caravan en neem meerdere foto’s. Registeren houdt in dat U de
beschrijving, kopie van alle documenten en een foto van de gemerkte caravan
bijhoudt.
Verwijder ’s nachts de voedingskabel.
Overweeg eventueel de nacht voor vertrek te overnachten in de caravan. Zorg
wel dat je dan in het bezit bent van een GSM.
Schroef de nummerplaat af voor zover de caravan niet op de openbare weg staat
opgesteld. Bewaar de nummerplaat van de caravan in huis samen met de
documenten.
Beveilig of verwijder het neuswiel zodat het verrijden van de caravan wordt
bemoeilijkt.
Schroef, indien mogelijk, het koppelingsstuk af. Bij deze tip dient er wel voor
gezorgd dat de speciaal behandelde schroeven - een soort lijmmaterie om het
loskomen tijdens het rijden tegen te gaan - op een juiste en degelijke wijze
opnieuw aangeschroefd worden zodat de veiligheid tijdens het rijden niet in het
gedrang komt.
Verwijder een wiel waarbij de as op een krik of blok wordt geplaatst. Dit blijkt de
meest efficiënte maatregel te zijn maar ook de meest drastische die de grootste
inspanning vraagt. Vergeet hierbij niet het reservewiel te verwijderen en dit samen
met het andere wiel op een andere plaats te bewaren. Let er bij het terugplaatsen
van het wiel op dat alle schroeven degelijk worden aangeschroefd voor uw
veiligheid tijdens het rijden.
Hou tijdens de trip de caravan gedurende rustpauzes onder toezicht. Laat de
caravan zo weinig mogelijk onbeheerd achter.

Fysische maatregelen:
Meerdere maatregelen dienen genomen te worden. Men kan bv. bij het gebruik van een
levelsysteem of het uitdraaien van de steunpunten nog een wielklem en een disselslot
aanbrengen.
•

•
•
•
•
•
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Voorzie de deur van de caravan van een bijkomend binnen- of buitenslot. Een
instapgreepslot verkrijgt hierbij een dubbele functie namelijk het instappen in de
caravan makkelijker maken en tevens het belemmeren om de deur te openen in
gesloten toestand.
Vergeet ook de ramen niet te voorzien van een degelijk slot.
Blokkeer, indien mogelijk, de koppelingsgrendel met een hangslot.
Installeer eventueel, door het plaatsen van een metalen ring, een verankering op
de oprit waar de caravan d.m.v. een kettingslot kan aan vast gemaakt worden.
Op de plaats van de remkabel kan een kabel bevestigd worden die men onder de
caravan door verbindt met een wiel. Deze kabel zal zich bij het verplaatsen van
de caravan opspannen rond de wielas en daardoor de handrem aanspannen.
Draai de vier steunpunten uit en blokkeer deze, bijvoorbeeld met een slot (deze
maatregel dient genomen te worden, gezien sommige daders met een
omslagsleutel de steunpunten van de caravan omhoog draaien).
Sluit het koppelingssysteem af met een ‘veilig’ koppelingsslot of disselslot. Dit slot
moet verwijderd worden om de caravan aan te koppelen en te rijden daar het een
belemmering kan veroorzaken tijdens de rit.
Plaats een wielklem zodanig dat het verrijden belemmerd wordt.
Gebruik een handbediend of hydraulisch/elektronisch afsluitbaar levelsysteem om
de caravan stabiel of waterpas te plaatsen, waarbij deze tegelijk wordt
“vastgezet”.

Elektronische maatregelen:
•
•

Een alarmsysteem signaleert bij indringing en/of het uit evenwicht halen van de
caravan en/of het in beweging zetten van de caravan.
Een volgsysteem traceert de caravan na diefstal.

Beschrijving van de fysische beveiligingssystemen:
- Instapgreepslot:

Dit bijkomend buitenslot voor de deur heeft tevens de functie
om gemakkelijker de caravan in te stappen. Tijdens
afwezigheden en bij het rijden blijft het in afgesloten toestand
tegen de caravandeur. Het grote voordeel van aankoop is het
dubbel gebruik.

- Kettingslot en hangslot: De zware ketting met rond hangslot kan voor
meerdere doeleinden gebruikt worden. De ketting
verbindt meerdere plaatsen aan elkaar zodat het
stukmaken en verwijderen meer tijd vraagt.
Dit relatief goedkope slot is eenvoudig en voor meerdere
doeleinden bruikbaar.

- Koppelingsslot of disselslot:

Een slot dat de handgreep van de koppeling
vergrendelt, waardoor de caravan niet op een
trekhaak te hangen of eraf te halen is.
Deze sloten zijn compact en meestal snel te
bevestigen. Bepaalde zijn niet duur in aankoop
maar er dient wel op gelet dat ze voorzien zijn
van een veiligheidssluitsysteem.

- Wielklem:

Een stalen object dat omheen het wiel bevestigd wordt voorzien
van een slot.
De meeste wielklemmen zijn eenvoudig en snel te bevestigen. Ze
kunnen tevens voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

- Levelsysteem:

Een handbediend of elektrisch aangedreven systeem waarmee
de caravan met de wielen van de grond geplaatst wordt. Deze
veiligheidsmaatregel bezit meerdere gebruiksdoeleinden.

Ondanks alle nodige preventieve maatregelen toch
slachtoffer van diefstal?
Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de dichtstbijzijnde lokale politiepost. Bezorg hierbij dan
zoveel mogelijk gegevens zoals de boorddocumenten, eventueel een foto, de genomen
veiligheidsmaatregelen en een beschrijving van de gestolen waardevolle goederen.

Tot slot.
Alle veiligheidsmaatregelen, genomen ter preventie van diefstal van de caravan, dienen
voor het vertrek met de grootste nauwkeurigheid in de oorspronkelijke toestand te worden
gebracht. De veiligheid tijdens het rijden mag zeker niet in het gedrang komen.
Bij het afsluiten van een diefstalverzekering verkiezen bepaalde maatschappijen om
meerdere veiligheidsmaatregelen te treffen of goedgekeurde systemen te gebruiken.
Neem daarvoor best vooraf contact op met uw maatschappij.
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