De tanks van je camper dumpen
Benodigdheden
-

Dump station / afvoer
Doekje
Rubber handschoenen
Afvoerslang (sewer hose)
Emmer
Water
Chemicaliën

Stappenplan tanks legen
1.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
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Parkeer je camper op de juiste positie, zodat de afvoerslang makkelijk bij het
aansluitpunt van het dump station kan.
Trek je rubberen handschoenen aan.
Als je afvoer achter een klepje zit, open deze en controleer of de hendels van de
tanks goed dicht zijn.
Sluit de afvoerslang aan op de afvoerbuis (sewer outlet) en controleer of deze goed is
aangesloten. Vaak is het een draaisysteem dat je een kwartslag moet draaien,
waarna deze goed vastzit. Je wilt namelijk niet dat deze losschiet tijdens het lozen!
Draai de dop van het dump station (afvoerpunt / put) en schuif het uiteinde van je
slang in het gat. Niet te diep, maar wel diep genoeg, zodat deze er niet uit kan
schieten. Leg eventueel een steen op de slang, zodat deze niet weg kan schieten als
het afvalwater door de slang klotst.
Open met de hendel de klep van de Black Water tank (Body Waste). Laat de tank
volledig leeglopen. Je merkt vanzelf als deze leeg is, want dan klotst de slang niet
meer en je hoort niets meer door de slang lopen. Spoel eventueel nog één of twee
emmers met schoon water door het toilet.
Sluit met de hendel de klep van de black water tank.
Open nu met de hendel de grey tank (Liquid Waste) en laat ook deze tank volledig
leeglopen. Door deze volgorde te hanteren worden de achtergebleven resten van de
grey tank direct weggespoeld.
Sluit met de hendel de grey tank als al het afvalwater is weggelopen.
Koppel nu de slang af (spoel deze schoon – bij voorkeur niet met je waterslang voor
schoon water) en berg de slang op in het speciale opbergpunt van je camper.
Sluit de afvoer op de camper goed af met de dop. Plaats ook de dop op de afvoer van
het dump station.
Trek je toilet twee of drie keer door en gooi een speciale tablet met chemicaliën in het
toilet, of gebruik speciale toilet-vloeistof uit een fles. Raadpleeg de instructie op de
fles voor de juiste hoeveelheid.

Dump tips
-

Sta je een aantal dagen op dezelfde camping en heeft je plek een eigen afvoerpunt?
In dat geval kan je de afvoerslang aangesloten laten op de put en je gray tank open
laten staan.

-

Laat de black tank altijd dicht en leeg pas als deze minstens voor 2/3 vol is.

-

Maak de afvoerslang niet schoon met de slang voor je verse water.
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