Reis-Checklijst
Waarop u twee weken voor vertrek moet letten:
____ Controleer uw identiteitskaart of paspoort - deze moeten nog minstens 6 maanden geldig zijn
____ Kopieer uw reisdocumenten. Bij verlies kunnen vervangdocumenten aangevraagd worden
____ Spreek met uw ziekenkas over verblijven in het buitenland
____ Autobestuurders: eventueel een internationaal rijbewijs en de groene verzekeringskaart
____ Verzorging van huisdieren en planten
Opzeggen van regelmatige leveringen aan huis en ervoor zorgen dat iemand de brievenbus
____ leegmaakt
____ Geldigheid van inentingen controleren (ook van huisdier!) en inentingskaarten klaarleggen
____ Zorg voor voldoende verzekeringen (annuleringsverzekering, ziekteverzekering, autoverzekering)
____ Reisroute met vakantieadres en huissluitel bij vrienden achterlaten

Kort voor vertrek:
____ Deviezen en reischeques aanschaffen
____ Openstaande facturen betalen
____ Auto laten controleren in de garage
____ Nieuwe landkaarten voor reisroute
____ Contactadressen voor noodgevallen (automobielclub, Consulaat, holiday home etc.) aanschaffen
____ Mobiele telefoon voor buitenland aktiveren (Roaming)

Op de vertrekdag:
____ Hoofdkraan water en gas dichtdraaien
____ Ramen, deuren en rolluiken sluiten (evt. met automatische schakelklok)
____ Ijskast en diepvries ontdooien
Stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact trekken (TV, radio, computer,
____ koffiezetapparaat, fornuis, strijkijzer, antenne)
____ Verwarming, licht uitschakelen
____ Afval wegbrengen
____ Planten genoeg water geven
____ Auto buiten halteverbod
____ Antwoordapparaat inrichten

Bagage
1. Kosmetikartikel:
____ Zeep, douchespullen, shampoo, tandenborstel, tandpasta, borstel, deo
____ Scheerspullen, kam, spiegel, haardroger, handdoeken
____ Gezichts- en lichaamslotion, zonnemelk, produkt voor contactlenzen, haargel/-spray, parfüm
____ Tampons/maandverband, opmaakproducten, haarspeld/-elastiekje, zakdoekjes

____ Nagelborsteltje, Nagellak, Nagelvijl/-schaar, nagellakverwijderaar

2. Andere:
____ Vrijetijds-, sport-, avond-, wandelkleding
____ Ondergoed, sokken, kousen, pijama's
____ Sport-, wandel-, regenschoenen, slippers, pantoffels
____ Juwelen
____ Paraplu
____ Kleerhaken, kleerborstel
____ Stadplannen, boeken
____ Eten voor onderweg
____ Aansteker, kaars
____ koelbox
____ Naaigerei
____ Wasknijpers, waslijn
____ Strandmat/Badmat
____ Zaklamp, spelletjes voor iedereen
____ Muts/hoed
____ Zwemspullen
____ Notitieblok, schrijfgerief
____ Blikopener/kurkentrekker
____ Reiswekker
____ Batterijen/accus's
____ Videocamera
____ Luchtmatras
____ Taalgids
____ Schoenenpoetsgerei
____ Fototoestel, filmpjes
____ Duikgerief/duikpas

3. Reizen met kinderen:
____ Slabbetjes
____ Pampers, potje
____ Thee, melk
____ Babyvoeding
____ Flesje
____ Creme
____ Verzorgingsdoekjes
____ Tutter
____ Zonnemelk
____ Laarzen
____ Babyfoon

____ Kindercassette/CD
____ Kinderbeveiliging
____ Nachtlampje
____ Kinderwagen/draagdoek
____ Speelklok
____ Speelgoed, ook voor in het zand
____ Zwembandjes

4. Reisapotheek:
____ Inhoud controleren, vochtvrij en beschermd tegen hitte inpakken
____ Pil en andere voorbehoedsmiddelen
____ Koortsthermometer in breekvrij omhulsel
____ Oordopjes
____ Middel tegen diarree en maagproblemen
____ Zalf tegen zonnebrand en insektensteken
____ Aspirine, pijnstillers
____ Verband, pleisters, desinfectiemiddel
____ Belangrijke eigen medicijnen
____ Inentingskaart/Bloedgroepkaart
____ Paracetamol
____ Middel tegen allergie

5. Handbagage:
____ Geld, cheques, kredietkaarten
____ Identiteitsbewijzen, rijbewijs, inentingskaart
____ Autopapieren, Huissleutel
____ Telefoonkaart, noodnummers
____ Bevestigingen (hotel, veerboot, reservering)
____ Buitenlandse ziekteverzekering
____ Zonnebril, kauwgum, middel tegen reisziekte
____ Fotoapparaat, mobiele telefoon
____ Eten en drinken

