CHECKLIST VAKANTIE
Met een goede voorbereiding komt u al ver! Daarom deze checklist vakantie … een onmisbaar
geheugensteuntje voor een goed begin van de vakantie?
Deze checklist geeft een algemeen overzicht van:

Wat u moet nakijken voor vertrek (woning, auto, verzekeringen)
De documenten die u zeker mee moet nemen
Wat er in uw koffers moet zitten
Wat er niet mag ontbreken in uw reisapotheek
Andere spullen die u niet wilt vergeten
Best maakt u een eigen gepersonaliseerde checklist, maar onderstaande lijst is wellicht een nuttige
leidraad.

Voor uw vertrek
Maak een inventaris van uw waardevolle voorwerpen zoals bvb. laptop, juwelen, … . Stuur
foto’s hiervan naar uw e-mailadres.
Vertel uw buren/vrienden/familie dat u met vakantie vertrekt. Vraag hen eventueel om de
brievenbus leeg te maken, rolluiken op te trekken, planten water te geven, tuin te
onderhouden.
Zorg voor opvang van uw huisdieren
Verzekeringen : Vraag tijdig uw reis- en bijstandsverzekering aan; kijk of de groene kaart van
uw autoverzekering nog geldig is
Indien u met de auto op vakantie vertrekt: laat een volledig onderhoud van uw wagen
uitvoeren; bekijk de verkeersregels van uw vakantieland (vb. aantal veiligheidvestjes, gevaren
driehoek, … )
Dag van uw vertrek
Zet het vuilnis buiten
Draai de gaskraan dicht
Geef de planten water
Trek stekkers uit stopcontacten en zet elektrische toestellen uit
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Documenten die u niet mag vergeten
Geldige identiteitskaart of paspoort.
Als u met kinderen op reis gaat: kids-ID of toestemming voor meereizende kinderen over wie u
niet het hoederecht hebt (laten valideren bij uw gemeentebestuur)
Visum, toelating om het grondgebied te verlaten
Rijbewijs
Autopapieren, indien u met de wagen reist (verzekeringsdocumenten, …)
Vervoerbewijzen: vliegtickets, treinbiljet, …
Verblijfdocumenten: documenten voor de huur van uw vakantiewoning (ev.
routebeschrijving), hotelreservering
Telefoonnummer van uw verzekerings- en bijstandsmaatschappij

Maak een kopie van deze documenten en bewaar ze op een andere plaats dan de originelen.
Scan ze eventueel in en stuur ze naar uw e-mailadres. Bij verlies of diefstal kunt u op de
manier makkelijk de nodige formaliteiten vervullen.

Betaalmiddelen
Ga na of u betaalmiddelen in uw vakantieland worden aanvaard
Het is betere verschillende opties te hebben, zoals een kaart met Maestro, een kredietkaart en
cash
Bekijk de uitgavenlimiet van uw kredietkaart en laat deze eventueel tijdelijk verhogen

Uw koffers inpakken
Kleding o.a. hemden, blouses, t-shirts, sweaters, topjes, shorts, broeken, jurken, rokken,
ondergoed, sokken, schoenen, sandalen, jas, regenjas, riemen, slaapkleding, petten, hoedjes,
zwemkledij, …
Toilettas: borstel, kam, tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, douchegel,
scheerapparaat, aftershave, deodorant, parfum, make-up, reinigingsmelk, crèmes,
wattenschijfjes, wattenstaafjes, zonnecrème, aftersun, nagelknipper, pincet, handdoeken en
washandjes (indien niet beschik in uw vakantieverblijf), reservebril, contactlenzen, ...

Een toilettas kan al snel overvol zitten. Vaak kunt u heel wat op uw vakantiebestemming
kopen zodat u plaats wint en ook het risico op ongelukjes verkleint, bvb. als tijdens de reis
de verpakking in uw koffer stuk gaat.
Reisapotheek: ontsmettingsmiddel, eosine, pleisters, zalf tegen blauwe plekken,
pijnstillers, koortsremmers, koortsthermometer, zalf tegen insectenbeten,
allergiemiddelen (zalf tegen jeuk), medicijnen tegen diarree, rehydraterende producten,
eigen medicatie, ….
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Ook niet te vergeten
Vrije tijd: muziek (radio, mp3, cd’s, …)
Tijdschriften, boeken
Toeristische gids van het land of de streek
Fototoestel + batterijlader
Laptop + batterijlader
….

Diversen:
Zonnebril
Gsm + batterijlader
…

Iets om te kleuren, tekenen
Kleine strandspelletjes
Boeken, tijdschriften
Reisgezelschapsspelletjes, puzzels
Draagbare dvd-speler
…

Voor kinderen tot 18 maanden
2 knuffels (voor het geval er eentje verloren gaat)
Babybestek
Zuigflessen, sterilisatietabletten
Melkdoseerder voor uitstappen
Trappelzak
Fopspenen
Luiers, luierdoekjes
Anti-uv-tent
Waterverstuiver tegen de hitte
Buggy, parasol of babydraagzak
Reisbedje
Stoelverhoger
…
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Voor uw dieren
Vaccinatieboekje
Eet- en drinkbakje, hondenbrokken
Deken, mand
Hondenriem, muilkorf
Geneesmiddelen
…

Noodnummers
Consulaat:
Blokkering kredietkaart en bankkaarten: Card Stop +32 2 70 344 344
Bijstandsverzekering:
Luchtvaartmaatschappij
Grandes Villas de France: 0032/11 96 04 94
Lokale beheerder van uw villa:
Andere:
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