
Camping paklijst voor de basis kampeeruitrusting 

Spullen voor uw campingkeuken

Om ervoor te zorgen dat u de camper kunt uitrusten met alles wat u nodig heeft, hebben wij hieronder 
een camping paklijst samengesteld voor de basisuitrusting. U kunt de afzonderlijke items gemakkelijk 
afvinken om een overzicht te krijgen van wat u nog nodig heeft.

Campingservies (vlakke en diepe borden)

Schalen in verschillende maten

Glazen, wijnglazen en kopjes

Waterflessen

Bestek (vorken, messen en lepels)

Pannen

Braatpannen

Pannenlappen

Snijmes en broodmes

Dunschiller

Keukenrasp

Snijplank

Keukenschaar

Spatel

Soeplepel

Saladeservers

Grilltang

Zeef

Thee-/koffiekan

Blikopener, flesopener en kurketrekker

Vershoudbakjes

Wasdoekjes voor het inwikkelen of invrie-

zen

Biozakken en prullenbak

Keukenrol

Waterkoker

Grill/barbecue

Koelbox met koelelementen

Uitrusting voor camper/caravan

Waterslang of gietkan voor vers water

Reiniging voor je watertank

Watertankreiniger 

Afval waterslang en afvalwatertank

Vuilwatertank- en leidingreiniger

Gasflessen

Keukentrapje

Oprijwig en blokwig

Gereedschapskist

Kabelhaspel

CEE-Aansluitkabel

Voortent met haringen

Zonwering

Campingstoelen met inklaptafel

Dekens

Deurmatje

Paklijst voor meer reisveiligheid

Gevarendriehoek

Reflecterend vestje

Verbanddoos

Rookmelder

Brandblusser/blusdeken

Reservewiel

Reparatieset

Sleepkabel met karabijnhaak

Startkabels

Zaklamp

Reisapotheek

GPS navigatie



Meer nuttige inpaklijsten voor belangrijke documenten en de verbanddoos vindt u in ons artikel “Reis-
voorbereiding kamperen”. 

Praktische kleding

Regenjas
Fleece jas
Badjas
Toilettas
Regenlaarzen
Zwemspullen
Sport spullen
Sportschoenen
Pet of hoed tegen de zon

Spullen voor het wassen en poetsen

(vouwbare) Afwasbak
Spons en vaatdoeken 
Ecologisch afwasmiddel 
(vouwbaar) Afdruiprek
Theedoek
Afwas / schoonmaak handschoenen
Ecologisch reinigingsmiddel
Waslijn
Wasmand
Wasmiddel
Emmer
Stoffer en blik
Schop
Evt. sneeschuiver

Paklijst toiletspullen

Zeep
Wc-papier
Schoonmaakmiddelen voor de badkamer
Tandenborstel met tandpasta
Evt. haardroger
Handdoeken in verschillende maten
Washandjes
Dameshygiëne producten
Babyspullen / spullen voor jonge kinderen
Kam/borstel
Zakdoekjes
Persoonlijke hygiëne spullen
Ontsmettingsmiddel

Nuttige kampeeruitrusting

Lucifers/aansteker
Kaarsen
Tyraps
Duct-tape
Batterijen
Adapter
Extra tentharingen
Snoer
Zakmes
Wekker
EHBO doos voor onderweg
Naaispullen
Bordspellen

Verdere spullen

Boodschappenlijst voor voorraad 

Rijst en couscous
Pasta
Muesli, pap en havermout
Thee en koffie (+ koffiefilters)
Meel
Suiker
Olie en azijn
Zout en peper
Kruiden naar keuze
Conserven naar keuze

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/kamperen-reisvoorbereiding
https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/kamperen-reisvoorbereiding

