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DIEFSTAL VAN EEN CARAVAN VOORKOMEN 

 

 

 

Diefstallen of inbraken in caravans of campers/mobilhomes zijn helaas schering en inslag, vooral in de 

vakantieperiodes. Het zijn immers dure voertuigen met waardevolle lading . 

Zodra u als toerist uw voertuig onbeheerd achterlaat om de plaats te ontdekken waar u gestopt bent, kan 

de caravan of de mobilhome ten prooi vallen aan mensen met kwade bedoelingen. Het is ook niet 

ongewoon om midden in de nacht oog in oog komen te staan met een inbreker. Zeker voertuigen  die klaar 

staan om te vertrekken  zijn gegeerd bij dieven . 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. 

 



2 
 

 

 

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 te maken  kan echter een 

verhinderd effect hebben   

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN : 

 

De beveiligingsmaatregelen  worden ingedeeld in drie niveaus. 

• Organisatorische  maatregelen  worden genomen mits enig nadenken en het aannemen van goede 

gewoontes. De maatregelen zijn vrijwel kosteloos en vormen een 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 elektronisch beveiligd worden  door het plaatsen van een toestel dat een 

diefstal  signaleert of een gestolen caravan kan traceren. 

 

 

 



3 
 

 

1. ORGANISATORISCHE MAATREGELEN  . 

 

 

 

• Laat geen waardevolle voorwerpen of papieren onbeheerd achter in de caravan 

• Plaats pas kort voor uw 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. Registreren 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 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. 
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• Sluit het koppelingssysteem af met een koppelingsslot of disselslot. Dit slot moet je verwijderen om 

de caravan terug aan te koppelen en/of te rijden. 

• Schroef ,indien mogelijk, het koppelingsstuk af. Bij deze tip dient er wel voor gezorgd te worden 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  

TIJDENS UW REIS : 

• Bewaar je geld nooit op één en dezelfde plek, vooral niet in een nektasje dat je dagelijks gebruikt. 

Dat tasje kan de interesse wekken van inbrekers. 

• Leg een geldbuidel met wat kleingeld en enkele verlopen pasjes in het zicht. 

• Noteer rekening- en pasnummers en het alarmnummer van je bank en verstop het papiertje goed. 

Mocht iemand er met je bankpas vandoor gaan, dan kun je de rekening snel blokkeren. 

• Maak voor vertrek kopietjes van de belangrijkste reisdocumenten (voor- en achterkant). Dat maakt 

het een stuk makkelijker om bij de ambassade vervangende papieren te regelen. 

• Veel grote campings beschikken over kluisjes of bieden de service om waardevolle spullen in hun 

eigen kluis op te bergen. 

• Je kunt er ook voor kiezen om je waardevolle spullen op te bergen in een ‘energiekluis’. Dit blikje 

heeft het uiterlijk van een blikje energiedrink, zodat je je kluis makkelijk kunt verstoppen zonder 

dat het opvalt. Door de schroefverbinding en beschermde binnenkant kun je ‘m gebruiken als 

compacte kluis. 
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2. FYSISCHE MAATREGELEN  

 

 

 

Ramen 

Voor een gemiddelde inbreker stelt het niet zo heel veel voor om een raam los te wrikken. Kijk dus 

allereerst eens goed naar die ramen. Eenvoudige klapramen zijn wat dat betreft inbraakgevoeliger dan 

raamkozijnen. Om inbraak te voorkomen, kun je een metalen profiel gebruiken dat van buiten over de 

rand van het raam wordt geschoven en van binnen de uitsparing van het raam versterkt. 

De zwakste plek van ramen is de grendel, die is vaak niet bestand tegen brute kracht. Helaas hebben 

lang niet alle caravans en campers metalen grendels, die je al een hoop ellende kunnen besparen. Een 

alternatief is een beveiliging die voorkomt dat je de grendel van buitenaf kunt draaien. 
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2. Deuren 

Naast ramen wrikken inbrekers ook wel eens deuren los. Vooral oudere modellen die alleen in het 

midden een sluiting hebben, zijn hier gevoelig voor. Met een extra slot is je caravan of camper meteen 

een stuk beter beveiligd. Ook voor serviceluiken en andere buitenkleppen bestaan extra sloten. Let bij 

het monteren van extra sloten op deuren wel op dat je, uit veiligheidsoogpunt, nog makkelijk naar 

buiten kunt. 

Uw camper heeft ook nog een ingang van het leefgedeelte en diverse service- en bagageluiken. Deze 

woondeur en bagageluiken kunt u beveiligen met normale deursloten. Ook  deze sloten zijn in 

verschillende soorten beschikbaar, afhankelijk van het type luik of deur, en de door u gewenste 

kwaliteit. Met een hogere kwaliteit komt namelijk ook een iets hogere prijs.  
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3. Disselbeveiliging . 

Disselsloten voorkomen dat onbevoegden uw caravan, vouwwagen of trailer kunnen stelen. Een 

disselslot (of koppelslot) sluit de hele dissel, dus hendel en kogelgat, af en maakt stelen wel heel 

moeilijk en in ieder geval zeer tijdrovend. 

           

 

4.  Wielklemmen. 

De wielen van uw caravan of camper tenslotte beveiligt u met een wielklem met slot. Ze zijn te koop 

voor zowel stalen als aluminium velgen. 

 

 

        5.   Stuurslot voor campers. 

Als je je auto wilt beveiligen tegen diefstal is een stuurslot een goede optie. Door middel van een stuurslot 

worden eventuele dieven vertraagd. Daarnaast heeft een stuurslot ook een afschrikkende werking waar 

dieven over het algemeen een hekel aan hebben. Door een stuurslot te gebruiken maak je het onmogelijk 

om het stuur te draaien, het wordt dus onmogelijk om de auto te besturen. 
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        6.   Versnellingsbakslot. 

Deskundigen beschouwen een ingebouwd versnellingsbakslot als de beste mechanische manier om de 

camper tegen diefstal te beveiligen. De verzekering stelt montage hiervan soms ook als eis.   

 

           

 

 

        7. Kluizen . 

Een camperkluis moet uit het zicht zijn gemonteerd, bijvoorbeeld in een kast van het slaapgedeelte. Je kunt 

de kluis ook in een uitsparing in de vloer onderbrengen, maar dan moet je wel bedenken dat je er zelf 

minder goed bij kunt. Het is belangrijk dat de kluis stevig is verankerd en van binnenuit is vastgeschroefd. 

Eventueel kun je ook de vloer verstevigen. De kluis dient tenminste bestand te zijn tegen een 

schroevendraaier. Nog beter is het om je kostbaarheden niet mee te nemen op vakantie. 
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4. ELECTRONISCHE MAATREGELEN  

 

Een alarm is fijn maar bij campers en caravans moet zo’n installatie uiteraard ook werken als de 

kampeerders binnen zijn. Gelukkig bestaan er speciale installaties die werken met magneetcontacten op 

deuren, ramen en buitenkleppen, die via een radiosignaal of met een kabeltje verbonden zijn met een 

centrale unit. Gaat er een deur of raam open als de installatie op scherp staat? Dan gaat het alarm af en 

begint er een lampje te branden. Draadloze alarminstallaties zijn iets duurder in aanschaf maar ook 

makkelijker te installeren. 

Wat kan een alarm doen voor mijn caravan? 

Er kunnen detectoren worden gebruikt die een uitbreiding vormen op uw autoalarm, zoals een 

magnetische detector, die het openen van de deur signaleert, of een glasbreukmelder, die melding geeft 

wanneer een raam gebroken wordt. Er kan niets gebeuren in uw caravan, zonder dat u het direct weet. 

Wat kan een alarm nog meer doen voor mijn camper? 

In aanvulling op het bovenstaande blijven bewegingsdetectoren betrouwbaar alert op ongewenste 

menselijke aanwezigheid. Kanteldetectoren letten op pogingen om uw wielen te stelen, uw voertuig weg te 

slepen of andere vormen van sabotage. Bovendien blokkeert een startonderbreker het starten van de 

motor, als deze wordt benaderd met een valse sleutel, waardoor dieven geen kans krijgen om ook maar 

een enkele centimeter te rijden, waarbij onze luide sirene de aandacht vestigt op hun activiteiten en ook 

voor hun verwarring zorgt. 

Extra detectoren zoals kanteldetectoren en bewegingssensoren kunnen worden gebruikt om ook de 

voortent van de caravan, externe opbergboxen en de omgeving te beschermen. 

 

Het alarm beschermt u zelfs 's nachts door bewaking van de deuren in partiële modus. Iedereen die nadert, 

activeert de sirene om u wakker te maken en de indringer af te schrikken. 

Alarmsysteem: 

• Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, dubbele detectie en alarmering: 

• Startonderbreker 

• Omtrekdetectie 

• Interieurdetectie 

• Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene 

• Optische signalering. Het automatisch inschakelen van het alarmsysteem is toegestaan. 
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GPS trackers voor in de aanhanger of caravan kunt u gebruiken om uw aanhanger of caravan op te sporen. 

Indien een GPS tracker is bevestigd aan de aanhanger of caravan weet u dus altijd waar op aarde uw 

aanhanger of caravan zich bevindt. 

       

 

                                                

 

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. Een hulp hierbij kan het opmaken van een inventaris 

,met vermelding van de  fabricagenummers en beschrijving van het waardevolle goed . 

TOT SLOT . 

Alle veiligheidsmaatregelen , genomen ter preventie van diefstal  van de caravan / camper ,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. 

WIJ WENSEN U EEN VEILIGE REIS ! 

 

      INFO. 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de Dienst Diefstalpreventie PZ NINOVE : 

 

- 1° Commissaris van politie Van Holder Benny 054/312340 – benny.vanholder@police.belgium.eu  

- Hoofdinspecteur Schockaert Liesje  054/312342 – liesje.schockaert@police.belgium.eu  

mailto:benny.vanholder@police.belgium.eu
mailto:liesje.schockaert@police.belgium.eu

