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Terugdringen diefstal van campers
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Feiten

Met name Volkswagen T5 en T6 

buscampers zijn gewild en populair  

voor het dievengilde. 

In heel 2016 werden er 58 

campers gestolen, in 2017  

(tot en met november) zijn er  

103 campers gestolen. 



Diefstal van campers in Nederland  
in 2016 en 2017 
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Top 5 provincies met de meeste diefstallen:
1. Noord-Holland
2. Noord-Brabant
3. Zuid-Holland
4. Gelderland
5. Limburg

Top 5 steden met de meeste diefstallen:
1. Haarlem
2. Amsterdam
3. Arnhem
4. Den Haag
5. Eindhoven
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Jan van Maastricht (61)

' Binnen 6 weken stond er weer een nieuwe
 California voor de deur. Bizar eigenlijk'

"Ik weet het nog goed, 18 mei, 's morgens vroeg. Ik stap 
naar buiten om de honden uit te laten en ineens was-ie 
weg: onze Volkswagen California. Verdwenen. Ik dacht 
nog, heb ik 'm nou ergens anders geparkeerd? Want 
we zouden er zaterdag mee op vakantie gaan. Maar hij 
was dus écht weg. Gestolen. Van onze eigen oprit! En 
niemand heeft iets gemerkt of gehoord. Terwijl het een 
warme nacht was - we sliepen zelfs met open ramen. 
Een van de honden was een beetje onrustig 's nachts. 
Toen ben ik er nog uit geweest, maar niets te zien. Er zit 
een versnellingsbakslot in de camper én ook nog een 
alarm, én we hebben drie honden die elke envelop in de 
brievenbus horen vallen... Nee, ik stond echt heel stom 
te kijken. Drie jaar oud was-ie, lekker dan. En hoe ze het 
gedaan hebben? Geen idee. Er waren geen sleepsporen 
te zien, door het versnellingsbakslot zijn de voorwielen 
geblokkeerd omdat de auto in z'n versnelling staat. Maar: 
niets! En dan begint 't hè: aangifte doen bij de politie, 
de verzekering bellen... Dat viel me erg mee. Bij Aveco 
bleek ik prima verzekerd, ook qua vervangende camper 
trouwens: we zouden zaterdag vertrekken en dat werd 
zondag, een dag later!"

"Ja, de schrik zat wel in onze benen - ze moeten gewoon 
met hun tengels van je spullen afblijven. Maar we besloten 
toch maar op vakantie te gaan, ook om even bij te komen. 
We kregen een prima buscamper mee en zijn naar Spanje 
gegaan, zoals gepland: de westkant, lekker wandelen in 
de Picos de Europa, een prachtig berggebied. Op zaterdag 
moesten we alleen nog wel even langs een kampeerwinkel, 
om nieuwe bergschoenen en water- en winddichte jasjes 
te halen, want die waren natuurlijk al lang ingepakt in de 
camper. Echt, ik ben dolblij met die verzekering: vijf jaar 
verzekerd tegen nieuwwaarde, plus indexering en een eigen 
risico van 150 euro. Toen we terugkwamen bleek Aveco al 
contact te hebben opgenomen met onze dealer en - bizar 
eigenlijk - twee maanden later stond er een gloednieuwe 
California op onze oprit, in exact dezelfde uitvoering. We 
hadden 'm eerst in zandbeige en nu donkergrijs metallic. 
In beige had ik vier maanden langer moeten wachten. Best 
een sjieke kleur, 'Indium' noemen ze 't. En verder is de auto 
exact hetzelfde. Ook weer mét versnellingsbakslot. Maar ik 
heb ook meteen drie verzinkbare paaltjes op m'n oprit laten 
plaatsen, 120 centimeter diep, in gewapend beton, met van 
die cilindersloten om ze te laten zakken. En twee camera's. 
Nee, dat hoefde niet van de verzekering, maar die 
investering heb ik zelf gedaan. Dit willen we gewoon niet 
nog een keer meemaken. Uiteraard laat ik de aanvullende 
beveiliging ook zo snel mogelijk monteren."

Interview

Aveco - Terugdringen diefstal van campers
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Het verhaal van Jan van Maastricht is een voorbeeld van 
een gedupeerde wiens camper is gestolen. 

In 2004 heeft een vergelijkbare diefstalgolf van 
Volkswagens geleid tot de aanvullende beveiligingseis 
voor Volkswagen buscampers zoals deze tot op heden 
geldt bij Aveco, namelijk een Construct Premium of 
Bearlock NRK versnellingsbakslot. Deze beveiligingseis 
heeft destijds een forse afname van diefstal tot gevolg 
gehad, echter blijkt deze op dit moment niet meer 
toereikend.  

Wij zijn hard op weg om het aantal diefstallen van 
destijds te evenaren en daarom wordt de beveiligingseis 
voor Volkswagen T5 en T6 buscampers uitgebreid. Om 
diefstal(schade) te beperken zijn gerichte oplossingen 
gevonden om de Volkswagen T5 en T6 buscampers 
beter te beveiligen tegen diefstal. Hiermee hopen en 
verwachten wij situaties als hiernaast beschreven in de 
toekomst te voorkomen.

Naast het reeds aanwezige Construct Premium of 
Bearlock NRK versnellingsbakslot dient een Volkswagen 
T5 of T6 buscamper vanaf 1 februari 2018 uitgerust te 
worden met een goedgekeurd OBD Lock. En in geval 
van een automaat tevens met een protectieplaat. 
Bestaande klanten hebben tot 1 juni 2018 de tijd om de 
aanvullende beveiliging te laten monteren.

Nieuwe beveiligingseis 

Volkswagen T5 en T6 

buscampers
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Toelichting versnellingsbakslot

Tot op heden is de beveiligingseis een Construct Premium 
of Bearlock NRK versnellingsbakslot.

Een versnellingsbakslot is een 
mechanische beveiliging 

gebaseerd op het niet meer 
kunnen bedienen van 
de versnellingspook. 
Het slot blokkeert de 
beweegbare delen van 
de versnellingspook 
en wordt met speciale 

breekbouten gemonteerd op 
chassispunten van de camper. 

Bij handgeschakelde voertuigen 
is de pook geblokkeerd in de achteruit-

stand. Bij automaten vergrendelt het systeem de “P” 
(parkeerstand).

Alleen de Construct Premium en Bearlock NRK, waarbij 
de sleutel alleen uit het slot kan worden gehaald 
wanneer het versnellingsbakslot is geactiveerd, worden 
geaccepteerd.

Toelichting goedgekeurd OBD Lock 

OBD staat voor OnBoardDiagnostics, 
hiermee kan men uw auto uitlezen.

Het goedgekeurde OBD Lock is 
een kluisje van staal waarin de 
OBD stekker wordt ingebouwd. 
Het OBD Lock wordt aan 
de stuurkolom bevestigd. 
Het OBD Lock voorkomt dat 
inbrekers via de OBD stekker 
de startonderbreker en eventueel 
een alarm kunnen uitschakelen en de 
camper kunnen starten. Op dit moment is alleen het 
OBD Lock van Construct door de preventiecommissie 
goedgekeurd. De preventiecommissie bestaat uit Aveco in 
samenwerking met diverse specialisten uit de markt. 

Toelichting protectieplaat

Door het monteren van 
een stalen protectieplaat 
onder de motorkap kan 
worden voorkomen dat het 
versnellingsbakslot kan worden 
omzeild bij een automaat. 

Advies: gebruik van 
chassisnummer afdekplaatjes

Aan de hand van uw chassisnummer kunnen dieven 
middelen creëren in uw camper te komen. Aveco 
adviseert daarom al haar klanten hun chassisnummer, 
wat zichtbaar is achter de voorruit, af te schermen. 
Aveco Verzekeringen stelt hiervoor een afdekplaatje 
beschikbaar aan haar klanten.

De beveiligingseis per 1 februari 2018

Aveco - Terugdringen diefstal van campers



*Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW en 
alleen geldig op vertoon van uw actuele Aveco pas of 
polisblad.

De einddatum van deze klantactie is 1 juni 2018.
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Klantactie Construct
Aveco Verzekeringen wil graag uw camper blijven 
verzekeren met behoud van diefstaldekking. Als 
bestaande Aveco klant (met ingangsdatum voor  
1 februari 2018) bieden wij u daarom de 
mogelijkheid de aanvullende beveiliging op vertoon 
van uw Aveco pas voor een gereduceerd tarief bij 
één van de deelnemende inbouwbedrijven (zie 
achterzijde) te laten inbouwen.

met handgeschakelde 
versnellingsbak

met een automatische 
transmissie (inclusief 
protectieplaat)

Construct OBD Lock 
voor Volkswagen T5 
of T6 buscamper

Als Aveco klant 
betaalt u slechts

€ 79,-*

€ 99,-*

Advies-
prijs

€ 159,-*

€ 199,-*

Klantactie
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Noord-Brabant 
• Beroca Camper & Caravan
 WESTERHOVEN
 040 207 6588
• Camper en Caravancenter 
 Cor van den Oever
 HERPEN
 0486 413 678
• Liba Campers
 LIEMPDE
 0411 633 379
• Linders Kampeerauto's
 BAKEL
 0492 342 508
• Mobiledrôme & Partners 
 OUD GASTEL
 0165 570 625

Noord-Holland
• Dick Groot Safari Campers
 HEERHUGOWAARD
 072 571 9596

Zuid-Holland
• Duijndam Delft 
 Caravans & Campers
 DELFT
 015 262 7433
• Kampeercentrum De Jong
 HILLEGOM/DE ZILK
 0252 517 717

Limburg
• Ridderbeks B.V.
 ECHT
 0475 410 101

Utrecht
• Camper Centrum Nederland
 AMERSFOORT
 033 453 0882

Gelderland 
• De Jong Caravans & Campers 
 HATTEM 
 038 444 3777
• Multicampers Wageningen B.V. 
 WAGENINGEN 
 0317 423 785

Overijssel
• Scharphof Campers 
 NIJVERDAL 
 0548 626 161
• Aart Camperinbouw 
 HEINO 
 0572 853 133
• Averesch Campers 
 RIJSSEN 
 0548 513 670
• Bruggink Caravans & Campers 
 ALMELO 
 0546 829 193

Friesland
• Swart Campers 
 WIJCKEL 
 0514 602 119
• Veneboer Caravans 
 DRACHTEN 
 0512 521 111

Groningen
• Ron Hazenberg Campers 
 OUDE PEKELA 
 0597 676 666

Drenthe
• Eurotrek Campers 
 COEVORDEN 
 0524 593 700
• Jonkeren & Vos 
 COEVORDEN 
 0524 513 711
• Zinger Campers 
 BEILEN 
 0593 380 000

Zeeland
• Caravanlife Gorter 
 HEINKENSZAND 
 0113 563 085

Deelnemende inbouwbedrijven

De specialist in camper- en caravanverzekeringen!


