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Documenten
Is er een Internationaal Reispas vereist?
Is er een Visum vereist?
Zijn er inentingen noodzakelijk?
Heeft u de identiteitskaart van iedere reiziger mee? Ook voor de 
kinderen is er een speciaal pas vereist (kids-ID)!
Heeft u uw rijbewijs mee en minstens dit van een reservechauffeur?
Heeft u alle papieren mee van uw voertuig? Verzekering - 
gelijkvormigheidsattest - inschrijvingsbewijs - schouwingsbewijs
Stop uw reisdocumenten (vliegtuigtickets - vouchers) in uw handba-
gage.
Ook het telefoonnummer en polisnummer van uw reisverzekering niet 
vergeten!
Van al de voorgaande documenten neemt u een kopij en stop deze in 
de valies
Weet u het adres van het dichtsbijzijnde consulaat of ambassade, in uw 
vakantieland?
Telefoonnummer en fax van uw huisarts en/of behandelende arts niet 
vergeten.
Uw bloedgroepkaart, evtl  medische attesten of belangrijke opmerkingen in verband 
met uw gezondheid in verschillende talen. 

Neem pasfoto's mee van iedereen, in geval uw papieren moeten ver-
vangen worden ter plaatse.
Informeer bij uw ziekenfonds welke papieren u nodig heeft.

Thuis
Verwittig de politie van uw vertrekdatum en retourdatum, zeg hen ook of 
er eventueel andere personen toestemming hebben om op uw terreinen 
of in uw huis te komen (bv  om dieren te voederen, planten water te geven). Zeg hen 
ook wie een sleutel heeft van u 

Zorg ervoor dat iemand (familie, vriend, buur) een sleutel heeft van uw 
huis, u weet maar nooit dat het nodig is;
Maak afspraken omtrent de verzorging van uw bloemen en planten 
(binnen en buiten) en huisdieren;
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Verwittig eventueel ook uw naaste buren, als u een vertrouwensrelatie 
heeft met die mensen  Geef hen ook het telefoonnummer van de persoon die uw 
huissleutel heeft, voor het geval er iets mis zou zijn met uw woning; 

Verwittig de melkboer, bakker en anderen die aan huis komen dat ze 
niets moeten afleggen, hang vooral geen briefje aan de deur;
Zorg ervoor dat uw brievenbus regelmatig leeggemaakt wordt, ook als 
er ruimte voldoende is;
Maak nergens kenbaar dat u op vakantie bent (niet thuis, niet op 
Facebook, geen automatische mailbeantwoorder instellen, ...)
Laat het adres achter van het hotel waar u verblijft, bij uw 
vertrouwenspersoon, vermeld duidelijk de naam - straat - stad - land 
- telefoonnummer - faxnummer - e-mailadres.
Heeft u een GSM mee, spreek dan af met uw vertrouwenspersoon, 
wanneer u met dit toestel zal bereikbaar zijn (bv  tijdens de restauranturen) en 
geef hem/haar het nummer; 

Heeft u het nodige gedaan om uw e-mails in het buitenland op te vragen 
of zal iemand anders dit doen?
Kan u uw bankverrichtingen doen via het internet? Neem dan uw 
digipass mee voor de veiligheidscodes, vergeet ook niet uw gebruik-
ersnaam en het webadres van uw bank (bankier evenwel nooit op een 
publieke PC);
Laat er niets op wijzen dat u afwezig bent, dus de rolluiken niet naar 
beneden laten aan de zichtbare zijde;
Kunnen er facturen toekomen die binnen uw vakantieperiode moeten 
betaald zijn?
Juwelen en andere waardevolle spullen bergt u het best op in een 
kluisje van uw bank;
Het best trekt u de connector van de kabeltelevisie uit - zorg ervoor dat 
TV - HI-FI - video - computer - en andere gevoelige toestellen niet met 
het electriciteitsnet verbonden zijn.
De verwarming geprogrammeerd? de boilers voor warm water vermin-
derd of uitgeschakeld?
Heeft u alle ramen gesloten? Ook van de kelder en de zolder, het toilet 
en het kleine achterkamertje? Heeft u alle deuren goed afgesloten, 
desnoods zodanig beveiligd dat uzelf maar langs één deur binnen kan 
(liefst deze die langs de straat gelegen is).

Uw auto
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Bent u voldoende verzekerd voor deze reis, evtl  een tijdelijke omnium, een 
bijstandsverzekering voor uw wagen, is uw verzekering geldig voor het land waar u op vakantie 
gaat (kijk op de groene kaart); 

Kleef een landkenteken achteraan op de wagen (verplicht), tenzij het 
op uw nummerplaat staat;
Gaat u naar Groot-Brittannië, zorg dan voor kleefband om evtl  een deel 
van uw asymmetrische koplampen af te dekken; 

Is de wagen volgetankt?
Valt de volgende servicebeurt niet tijdens uw vakantie?
Kijk de staat van de banden na, controleer ook uw reservewiel en zie 
of alle gereedschap aanwezig is om een wiel te vervangen;
Kijk nog even de olie na, moet u soms bijvullen dan is wat reserveolie 
meenemen echt geen overbodige luxe, bij deze belastende rit;
Is het niveau van de koelvloeistof tussen min  en max? 

Zorg voor een zaklamp, die werkt;
Een grote paraplu kan o zo nuttig zijn;
Werkhandschoenen voor controles, kleine pannes en om te tanken;
Is het reservoir van de ruitensproeier gevuld, neem een fles water mee 
om bij te vullen, evtl  met de nodige antivries; 

Neem een zeemvel en spons mee om de ruiten proberen te maken, 
een product om de vliegen van de ramen te verwijderen is ook aan te 
bevelen;
Gaat u op wintersport dan zijn een paar specifieke materialen onmis-
baar: krik op een gemakkelijk te bereiken plaats leggen - veel an-
tivries meenemen voor de ruitensproeiers - sneeuwkettingen (oefenen 
vooraleer u vertrekt!!!) - twee paar werkhandschoenen
Controleer de bandendruk, dikwijls is de wagen zwaarder belast tijdens 
een vakantietrip en dient de bandendruk aangepast, kijk na in de 
handleiding van uw wagen;
Een verankeringsysteem voor het stuur, gaspedaal of versnellingspook 
(tegen diefstal);
Uw reisroute en kaarten (ook gedetailleerde);
Waar kan u terecht op de route en ter plaatse met uw wagen, in geval 
van een defect?

Reisapotheek
Vergeet nooit dat ook in uw vakantiebestemming dokters wonen, raad-
pleeg ze bij twijfel, een goede verzekering betaalt toch alles terug.
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De medicatie die u werd voorgeschreven door de arts en dat u periodiek 
moet innemen of dat u mogelijks zou moeten innemen tijdens uw 
vakantie;
Bescherming tegen de zon: zonnecrème - zonnebril;
Een middel tegen wagen- en zeeziekte, als u daar gevoelig voor bent;
Bescherming tegen muggen: sommige waterrijke plaatsen hebben veel 
muggen, een muggenmelk preventief gebruiken is hier de boodschap - 
een zalfje tegen insectenbeten verlost u van een slapeloze nacht;
Medicijnen tegen pijn en koorts (aspirine genaamd, in de volksmond);
Medicijn tegen buikloop (diarree);
Een hulpmiddeltje tegen verstopping is ook praktisch want uw eetge-
woonten zijn tijdens de vakantie totaal anders, uw lichaam kan dan ook 
abnormaal en onverwacht reageren;
Koortsthermometer;
Klein EHBO-materiaal: kleefpleisters (verschillende formaten) - schaar 
- verband - ontsmettingsvloeistof;
Voorbehoedsmiddelen.

Geld
Bankkaart;
Kredietkaart;
Cash geld, beperkt  Verdeel het geld over meerdere plaatsen; 

Lokale munten van uw verblijfplaats;
Lokale munten van de landen die u doorkruist;
Het telefoonnummer en faxnummer van uw bank;
Het telefoonnummer waarop u uw bank- en kredietkaarten kunt 
blokkeren;
Neem gerust ook de bank- en kredietkaarten mee van uw reisgenoot, 
u weet maar nooit;
Buideltasje, borstzakje of enig andere toestand om uw geld en kaarten 
veilig op te bergen;
Neem kopijen van al uw kaarten en bewaar ze in uw valies.

Kinderen
Speelgoed en muziek voor in de auto;
Veel drinken (water), tussendoorhapjes;
Fopspenen (+ reserve);
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Drinkflessen of gemakkelijke drinkbekers;
Vraag aan uw huisarts om een lijstje op te stellen wat u zeker moet 
meenemen per kind;
Is kinderbedje ter plaatse beschikbaar;
Knuffeldieren die in het bed van uw kind thuishoren;
Slaapt uw kind niet beter in zijn eigen slaapzak;
Let speciaal op zonnecrème en antimuggencrème;
Buggy;
Speelgoed voor tijdens het verblijf, hou er rekening mee dat het zelfs in 
landen waar het nooit regent, ook eens kan regenen;
Vertrouwde knuffeldieren en ander speelgoed;
Hoofddeksel en veel t-shirts als bescherming tegen de zon;
Alles wat u gebruikt in uw badkamer voor uw kinderen (luiers - kinder-
tandpasta - kindertandenborstel - watjes - zalfjes - poeders - enz....);
Voldoende handdoeken - slabbetjes - veiligheidsspelden;
Speciale voeding?
Koordje met kaartje dat u rond de nek van uw kind kan hangen, schrijf er 
de naam van uw hotel - camping op, u weet maar nooit dat ze verloren 
lopen;
Toiletpapier;
Schrijf- en tekengerief, kleefband, schaartje, lijm (?), plastic zakjes, 
gommetje, elastieken.

Valies
Uw GSM, smartphone, tablet PC, netbook, laptop meenemen MET 
lader is altijd praktisch;
Uw video, fototoestel meenemen MET lader;
Paraplu;
Laarzen, regenmantel;
Reservesleutels van uw auto;
Telefoonnummers van de personen die u wil kunnen bereiken op uw 
vakantiebestemming;
De adressen (incl  postnummer) van de personen die u een postkaartje zou willen sturen; 

Hang een bagagelabel aan de buitenkant van uw valies en plaats ook 
uw naam en thuisadres aan de binnenkant van de valies;
Waspoeder voor een dringend wasje;
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Middeltje tegen de muggen op de kamer;
Rugzak - buideltas, voor de uitstapjes;
Vuilzak voor uw vuile kledij, vuile schoenen, enz...
Keukenrol en/of rol toiletpapier
Het reisstrijkijzer;
Naaizetje voor kleine herstellingen;
Lepel - koffielepel - mes, één van ieder volstaat (voor medicatie - fruit - 
enz...);
Reiswekker;
Adapters voor de stopcontacten?
Uw eigen hoofdkussen?

Kledij
Paraplu;
Laarzen, regenmantel;
Gewone schoenen, wandelschoenen, strandpantoffels, reserveschoe-
nen;
Badjas voor aan het zwembad;
Zwemkledij - grote badhanddoek;
Washandjes - badhanddoeken - gewone handdoeken;
Zakdoeken;
Kousen;
Ondergoed;
Hemd - broek - das, voor mijnheer bij het avondeten in het restaurant;
Mooie kledij voor mevrouw, bij het avondeten in het restaurant;
Speciale avondkledij voor exclusieve avonden?
Kledij voor de frisse avonden;
Kledij tegen de koude (pullover - dikke jas)?
Voldoende vrijetijdskleding voor iedereen;

Toiletartikelen
Scheerapparaat - after shave - deodorant;
Kam - borstel;
Nagelknipper - schaartje;
Oorstokjes;
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Ontschminkdopjes;
De beauty-case van mevrouw, met de gebruikelijke inhoud;
Tandenborstel, tandpasta
Zeep, shampoo, badschuim, douchegel, ...
Vijltje;
Tandenstokertjes - tanddraad;
Materiaal voor bril - lenzen.

Vrije tijd
Lectuur: boek, tijdschrift, strips, ...
Kruiswoordraadsels;
Gezelschapspelen;

Frigobox
Schrijf uw naam op de koelblokken, als u ze afgeeft in het hotel zijn ze 
dan ook gemakkelijk te herkennen;
Voldoende fruit, wat snoepgoed en vooral veel water;
Reist u op drukke dagen dan is een broodje met beleg zeker geen luxe, 
de restaurant kunnen immers overvol zitten, neem dan ook gerust een 
frisdrankje mee (alcohol hoort niet thuis in de frigobox!);
Medicatie die moet fris gehouden legt u best onderaan in de box;
Een hapje voor tussendoor (Mars, pakje koekjes, enz...), langs de 
autostrade kosten die veelal het dubbel.
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