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Leeftijd van Camperbanden

Er is veel discussie over de leeftijd van camperbanden. Deze discussie wordt gevoed door de 
positie van enkele verzekeringsmaatschappijen die als regel aanhouden dat  banden onder 
een camper niet ouder zouden mogen zijn dan 6 jaar. 
Het is niet geheel duidelijk waar deze positie op gebaseerd is. Waarschijnlijk trekt men de eis 
dat banden onder een caravan niet ouder mogen zijn  dan 6 jaar , door naar de banden 
onder campers.
Wij zijn het in het geheel niet eens met deze positie van diverse verzekeringsmaatschappijen. 
Banden die 6 jaar oud zijn kunnen uitstekend geschikt zijn om  de vereiste prestaties te 
blijven leveren.

In deze discussie stellen wij dat bandenonderhoud vele malen belangrijker is dan de leeftijd 
van een band op zich. 
Een band die 6 jaar in functie is met de juiste bandenspanning is in veel betere conditie dan 
een band van bijvoorbeeld 4 jaar oud die lange tijd met onderspanning en/of overbelasting 
heeft gereden. 

In deze technische informatie zetten wij alle elementen op een rij .

1, Algemene stellingname tav. de leeftijd van banden.

Michelin adviseert om banden, 5 jaar na ingebruikname, (montage), jaarlijks door een 
bandenspecialist te laten controleren. Daarnaast wordt geadviseerd  om banden die 10 jaar 
oud zijn uit voorzorg te laten demonteren.

2. Veroudering van banden tijdens opslag.

Michelin hanteert de volgende stelregel, gebaseerd op uitgebreide studie :

Een jaar opslag van een band komt, qua veroudering, overeen met 3 weken gebruik.
Oftewel : tijdens de opslag veroudert een band 17 maal langzamer dan tijdens het gebruik.

Een band die 2 jaar is opgeslagen voordat de band wodt gemonteerd is dus net zo veel 
veroudert als tijdens 6 weken gebruik !
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3. Onderhoud van camperbanden.

Voor maximale veiligheid is het onderhoud van banden veel belangrijker dan de leeftijd van 
de band op zich. Daarbij is vooral het toepassen van de juiste bandenspanning van het 
grootste belang.

Voor campers heeft Michelin een speciale band ontwikkeld : de Michelin Agilis Camping. 
Deze band is zeer goed bestand tegen de over het algemeen hoge asbelastingen van 
campers.
Voor  de Agilis Camping adviseren wij een spanning van 5,5 bar op de achteras (bij enkele 
montage) en een spanning van 4,5 bar op de vooras. De spanningen kunnen eventueel 
aangepast worden na een exacte weging om de belasting per as te meten.
Bij een spanning van 5,5 bar dienen stalen ventielen te worden gemonteerd.

Het respecteren van deze bandenspanningen heeft een veel grotere invloed op de veiligheid 
van camperbanden dan de DOT code.

4. Positie Verzekeringsmaatschappijen.

Vorig jaar heeft de VACO de polissen van een aantal caravanverzekeringen beoordeeld op 
hetgeen zij specifiek over banden hebben vastgelegd. Uit de resultaten blijkt dat de inhoud 
van deze polissen sterk uiteen lopen. Van het verplicht vervangen van banden ouder dan zes 
jaar tot de verplichting tot voldoende zorg/onderhoud. 


