ELKE VAKANTIE
RUIM VAN TEVOREN:














vóór het boeken reisorganisatie checken
annuleringsverzekering sluiten
inbraakpreventie checken
opbergen kostbaarheden en waardepapieren
verzorging huisdieren, kamerplanten, tuin
(grasmaaien!)
eventueel dierenpension (op tijd!) reserveren
wie leegt de brievenbus
wie zet de huisvuilcontainer nog een keer bij de
weg
buren inlichten over wie dit zal doen
auto voor vakantiebeurt naar garage
kopieën maken van alle belangrijke documenten
geldigheid identiteitsbewijs
eventueel (nieuwe) PIN-code aanvragen
bankpas/creditcard

VOOR VERTREK:
 reisverzekeringafsluiten (kán nog vlak voor je
weggaat)
 vakantieadresgegevens bij familie, vrienden en/of
buren
 ook telefoonnummer van je gsm (wel meenemen)
aan hen geven
 gas afsluiten, water/licht controleren
 buitenkraan aftappen
 timers instellen voor licht en/of radio
 sluiten deuren en ramen
 stekker tv/radioantenne eruit trekken
 wekker uitschakelen
 verwarming laag (15°C) zetten
 afvalemmers en prullenbakken legen
 koelkast nakijken op houdbaarheidsdatum van
etenswaren

REISDOCUMENTEN EN BETAALMIDDELEN
 Ga je met de auto, kijk ook onder
 (e-mail)adressen en
Autovakantie.
telefoonnummers van
familie/vrienden
 Ga je naar het buitenland, kijk ook
 doktersverklaring
onder buiten Nederland.
 identiteitsbewijs
 bloedgroepkaart
 polis reisverzekering
 documentenholster/moneybelt
 ziektenkostenkaart/-pas
 foto's van je dierbaren
 plattegrond
BASIS EHBO-SET
 routebeschrijving
 kortingskaarten/-passen (ANWB,
 driekante doeken
CJP, MJK, OV-jaarkaart)
 pincet
 tickets/voucher/reserveringsbewijs
 rol leukoplast
 pen en papier
 diverse pleisters
 pin-/bank-/europas (geldigheid)
 (verband)schaar
 creditcard (geldigheid)
 steriele gaasjes
 contant geld euro's (niet te veel)
 thermometer (geen kwik ivm breuk)
 portemonnee
 (snel)verband
 telefoonnummers om
 watten
bankrekening/creditcard te laten
 wond
blokkeren
desinfecteermiddel/jodium/sterilon
 alarmnummers van
 zwachtel
verzekeringsmaatschappijen

 veiligheidsspelden
UIT TE BREIDEN MET:
 tekentang/-pincet

















insectenwerend middel
prikweg of azaron>
laxeermiddel
middel tegen diaree
ORS (tegen uitdroging
middel tegen reisziekte
asprine
aftersun
vaseline
keel/hoestpastilles
neusdruppels
oogdruppels
lippencrème
oordoppen
middel tegen spierpijn
cold-/hotpack













blarensetje
sporttape
druivensuiker/dextro
zoetjes
vitaminepillen
de pil - Bestel nu de pil online!
je eigenmedicijnen
anti-histaminemiddel
insulinespuiten
slaappillen
deet
BIJ MINDERE MEDISCHE
VOORZIENINGEN







waterzuiveringstabletten
kalktabletten
steriele injectienaalden
voorgeschreven anti-malaria
tabletten

PERSOONLIJKE VERZORGING















toilettas/ beautycase
voorbehoedsmiddelen
lipgloss
lippenstift
oogschaduw
oogpotlood
mascara
dag- en nachtcrème
make-up remover
wattenschijfjes
wattenstaafjes
nagellak
nagellakremover
nagelvijl

















nagelschaartje
parfum
doucheschuim
deodorant
bodylotion
handcrème
zeep
mondwater
tandpasta
tandenborstel
tandenstokers/flossdraad
shampoo
crèmespoeling
föhn
krulborstel/-tang

















versteviger
gel
haarlak
kam, borstel
speldjes/klipjes
elastiekjes
haarband
sunblock
zonnebrandcrème
papieren zakdoekjes
plaskokertjes
inlegkruisjes
maandverband
tampons
spiegeltje

















lenzen en –doosje
lenzenvloeistof
leesbril
reserve bril
brilpoetsdoekjes
sieraden
sieradendoosje
scheerapparaat
scheermesjes
scheerkwast
scheerzeep
aftershave
handdoeken
washandjes








bijbel
dagboekje
leesboeken
tijdschrift(en)
puzzelboekjes
spelletjes

DIVERSEN VOOR ELKE VAKANTIE







huissleutels
horloge
reiswekker
gsm
beltegoed
(digitale)fotocamera met
gebruiksaanwijzing
 videocamera met
gebruiksaanwijzing

 geheugenkaartjes









fotorolletjes
videobandje(s)
batterijen
oplaadapparaten (gsm, batterijen)
stekkeradapter
dompelaar
kompas
rekenmachine

 laptop
 draagbare DVD-speler
 MP3 speler







muziekinstrument
verrekijker
zakmes
naaisetje
wasknijpers
wasmiddel



BUITENLAND
REISDOCUMENTEN EN BETAALMIDDELEN
Op tijd controleren/aanvragen:
 geldigheid paspoorten controleren
 eventueelkind(eren) bij laten schrijven
 visum/(nieuw) paspoort aanvragen
 bloedgroep vast laten stellen
 inentingen regelen
 medicijnenpaspoort aanvragen
 adres en tel.nrs. ambassades en consulaten
 aankoop/garantiebewijzen dure gebruiksgoederen










(internationaal) rijbewijs (geldigheid!)
(vreemd) geld - niet te veel
reis/travelercheques
nummers van deze cheques
paspoort (geldigheidsdatum)
visum
tickets/voucher/reserveringsbewijs
beltegoed (buitenland)!! Niet vergeten om de
voice-mail uit te zetten van je mobiel!!!











omrekentabelvreemd geld - euro's
medicijnen-paspoort
inentingsbewijzen
reserve recept voor vervanging van lenzen/bril
extra pasfoto's
plattegrond
reisgidsen
woordenboekje

