
Om in ieder geval mee te nemen

 Geldig paspoort of identiteitsbewijs
 Visum
 Annuleringsverzekering
 Reisverzekering 

 (niet vergeten: gegevens meenemen op reis)
 Reserveringsbevestigingen
 Kopieën van belangrijke documenten
 Pinpassen en creditcards 

 (check of je die ook op je vakantiebestemming
 - buiten de EU - kunt gebruiken)

 Contante lokale valuta
 Pin- en pukcodes
 Bagagecijferslot
 Zorgpassen
 Vaccinaties tegen corona 

 (check nederlandwereldwijd.nl/reisadvies)
 Mondkapjes en gezondheidsverklaring 

 (check rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/)

 Vaccinaties tegen andere ziektes 
 (check nederlandwereldwijd.nl/
 reizen-naar-het-buitenland/vaccinaties)

 Medicijnpaspoort 
 (check apotheek.nl voor info over medicijnen
  op reis)

 EHBO-kit
 Wereldstekker/adapter
 Reiswekker
 Geheugenkaarten voor je fotocamera
 Batterijen, opladers, powerbank
 Mobiele telefoon, tablet, laptop, e-reader
 Telefoonkaart/beltegoed
 Nieuwe nummers in je mobiel 

 (zoals van de Nederlandse ambassade in je
 vakantieland en je reisverzekeringsmaat-
 schappij, en het telefoonnummer om 

 bankpassen en creditcards te blokkeren)Als je gaat vliegen

 Vliegtickets
 Boardingpasses
 Wat stop je in je koffer? 

 (check schiphol.nl/nl/pagina/wat-mag-mee-in-
 ruimbagage/) 

 Wat mag mee in je handbagage? 
 (check schiphol.nl/nl/pagina/wat-mag-in-
 handbagage/)

Als je met de auto gaat

 Geldig Nederlands rijbewijs 
 (voor EU-landen) 
 of Internationaal rijbewijs 
 (voor veel landen buiten de EU)

 Geldig kentekenbewijs
 Geldige groene kaart 

 (afhankelijk van het gewicht en je reis-
 bestemming niet alleen voor je auto, maar ook
 voor je caravan of aanhanger)

 Europees schadeformulier 
 Pechhulp
 Tolbadges, autobahnvignetten en 

 milieustickers (check anwb.nl)

En natuurlijk ook voor thuis

 Verwarming helemaal uit 
 (het is tenslotte zomer)

 Stekker uit de koelkast en vriezer en 
 beide schoonmaken

 Alle stekkers uit het stopcontact
 Alle lampen uit
 Ramen en deuren goed sluiten
 Huisdieren goed achterlaten
 Planten goed achterlaten
 Het huis er ‘leefbaar’ uit laten zien (vraag

 iemand om regelmatig de brievenbus te 
 regelen en de gordijnen open en dicht te 
 doen, en laat ook wat ‘rommel’ in huis liggen) 

 Je vakantieadres aan de thuisblijvers geven
 Noodnummers aan de thuisblijvers geven 

 (bijvoorbeeld van je inboedelverzekeraar of 
 klusjesman)

handig
de vakantiechecklist.

 alles geregeld?      alles bij je?      vink het af!


	A2: Off
	A3: Off
	A4: Off
	A5: Off
	A6: Off
	A7: Off
	A8: Off
	A9: Off
	A10: Off
	A11: Off
	A12: Off
	A13: Off
	A14: Off
	A15: Off
	A16: Off
	A17: Off
	A18: Off
	A19: Off
	A20: Off
	A21: Off
	A22: Off
	A23: Off
	A24: Off
	A32: Off
	A33: Off
	A34: Off
	A45: Off
	A25: Off
	A26: Off
	A27: Off
	A28: Off
	A29: Off
	A30: Off
	A35: Off
	A36: Off
	A37: Off
	A38: Off
	A39: Off
	A40: Off
	A41: Off
	A42: Off
	A43: Off
	A44: Off


