
 
 
 
Checklist trailer 
 
 
Bij deze een checklist van punten waar ik zelf op zou letten bij de aanschaf van een trailer.  
Een aantal tips dus!  
Heel veel succes met de zoektocht en een veilige reis toegewenst.  
 
Is de trailer qua formaat geschikt voor het paard wat je wilt vervoeren? 
Een shetlander heeft nou eenmaal andere behoeften dan een shire heeft. 
Ga na of het formaat van de trailer passend is voor jou 
paard.  
Hoe is de bodem van de trailer? Heeft deze ook antislip? 
 
Hoe zit het met het algemeen onderhoud en de staat van 
de trailer? 
Check op bijvoorbeeld houtrot. Roest.  
Kijk ook zeker onder de trailer. 
 
Verlichting 
Is dit aanwezig? 
Werkt het naar behoren? 
 
Scherpe onderdelen? 
Zij deze aanwezig? Kan het paard zich hieraan 
verwonden? 
 
Hoe is de klep? 
Kort, lang, stijl, vlak, opstapjes, anti-slip? 
 
Hoe is de bodem van de trailer? 
Een houten bodem loopt na verloop van tijd risico dat er vocht wordt opgenomen.  
Ook langs de randen sluipt vaak vocht naar de bodem. 
 
Hoe stabiel is de trailer? 
Je kunt zelf wijdbeens in de trailer gaan staan en kijken of je hem kunt schommelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hoe veilig/stevig is het tussenschot? 
Wat voor materiaal is het? Kun je hem verplaatsen? Kan je hem goed vastzetten? 
 
Hoe bevestig je de voorbuizen én achterbuizen en hoe makkelijk gaan ze los/vast? 
Zit er een zekering op (die geen kans op verwondingen veroorzaakt) de buizen? Kan je deze 
eenvoudig openen/dicht doen? Kan de voorbuis los? Kan je de buis in hoogte verstellen? 
 
Hoeveel ruimte heb je voor de voorbuis? 
Het is prettig dat je met het laden ruimte hebt om zelf veilig te staan bijvoorbeeld.  
 
Zit er een voordeur in de trailer? 
Uit veiligheidsoogpunt is dit erg prettig, maar ook wel praktisch om je paard fijn weer uit de 
trailer te halen. Bekijk ook hoe deze deur geopend kan worden (van binnen of alleen van 
buiten, kan je paard erbij en kan die dus de deur openen?). 
 
Zijn er bevestigingspunten voor evt. een lijn? 
Kijk of je aan de achterkant eventueel een lijn kunt bevestigen mocht dit nodig zijn. 
 
Hoe is de ventilatie geregeld? 
Kunnen ramen open? Is er een ander systeem dat zorgt voor ventilatie? 
 
Is er verlichting binnen? 
Zo ja, waar is dit bevestigd? Waar komt het licht terecht en schijnt het in je gezicht bij het 
laden of op de vloer? 
 
Is er verlichting buiten? 
Fijn bij het laden in het donker. 
 
Kan je de trailer afsluiten aan de achterkant? 
Gebeurt dit door een klep? Een zijl?  
 
Hoe is de staat van het neuswiel? Werkt dit? 
Is deze aanwezig? Werkt dit (opklapbaar of niet?)? Roest etc.  
 
Koppeling aan de trekhaak. 
Is dit oké? Bevestigd dit eenvoudig etc.? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hoe is de stekker? 
Eenvoudig te bevestigen? Eventuele slijtage? 
 
Hoe is de staat van de banden? 
Check het profiel, de bandenspanning en de stand. 
 
Is er een zadelkamer aanwezig? 
Ja/nee.  
Verminderd ruimte voorin de trailer. 


