
Niet vergeten voor je op vakantie gaat! 

de ultieme checklist
BELANGRIJK

 ⃞ Controleer de geldigheid 
van jouw paspoort of ID-
kaart

 ⃞ Doe navraag over 
mogelijke vaccinaties

 ⃞ Vraag een visum 
aan (afhankelijk van 
bestemming)

 ⃞ Print al je reisdocumenten 
en vouchers

 ⃞ Activeer jouw pinpas voor 
het buitenland (buiten 
Europa)

 ⃞ Scan alle belangrijke 
reisdocumenten en mail 
die als backup naar jezelf

 ⃞ Maak een of meerdere 
kopietjes van jouw 
paspoort of ID-kaart

 ⃞ Regel een reisverzekering 
(mocht je dit nog niet 
gedaan hebben) 
 

MET DE AUTO?

 ⃞ Check of er tolvignetten 
nodig zijn

 ⃞ Update jouw 
navigatiesysteem

 ⃞ Schaf een wegenkaart aan 
als back-up

 ⃞ Check de geldigheid van 
jouw rijbewijs en die van 
evt. mede-bestuurders

 ⃞ Controleer of remolie, 
koelvloeistof en motorolie 
op peil zijn 

 ⃞ Check de bandenspanning

 ⃞ Verdiep je in de 
verkeersregels ter plaatse

 
 

 
 
 
MET HET 
VLIEGTUIG?

 ⃞ Lees de regels (max. 
aantal kilo’s, afmetingen, 
verboden voorwerpen) 
voor handbagage

 ⃞ Boek (waar nodig) 
ruimbagage bij

 ⃞ Check vooraf online in 
(indien mogelijk) en print 
direct jouw boarding pass

IN HUIS

 ⃞ Sluit gas/water (deels) af

 ⃞ Zet elektrische apparaten 
uit

 ⃞ Haal overbodige stekkers 
uit het stopcontact

 ⃞ Maak je koelkast leeg

 ⃞ Schakel een tijdklok in 
voor verlichting

 ⃞ Sluit alle ramen

 ⃞ Zet de verwarming laag/uit

 ⃞ Leeg de vuilnisbakken

EN VERDER...

 ⃞ Geef jouw vakantieadres 
en noodnummers aan 
thuisblijvers

 ⃞ Regel een oppas voor jouw 
huisdier(en)

 ⃞ Zorg dat iemand 
zorgdraagt voor de 
plantjes en de post

 ⃞ Licht je buren in over jouw 
vakantie; zij kunnen een 
oogje in het zeil houden

 ⃞ Betaal openstaande 
rekeningen

 ⃞ Voorkom onnodige kosten 
en check de tarieven voor 
mobiel dataverbruik vooraf

Wist je dat de Franse  
wet het verplicht om 
alcoholtesten aan 
boord te hebben? In 

sommige landen zijn er 

daarnaast beperkingen op het 

gebied van navigatiesystemen.

Tip!

Voorkom identiteits-
fraude; geef jouw 
paspoort of ID-kaart 
niet af bij hotels. Zorg 

dat je een kopie op zak 

hebt met doorgestreept 

burgerservicenummer. 

Tip!


