VAKANTIE CHECKLIST
Een maand of langer voor het vertrek
Reisbijstandsverzekering in orde brengen
Controleren of je de reservatiepapieren hebt (hotelvouchers, verzekeringspolis, vliegtickets, enz.)
Voor de jongere kinderen een kids ID aanvragen indien ze dit nog niet hebben
Kijk of de geldigheidsduur van je identiteitskaart, paspoort en/of rijbewijs niet verstreken is
Reispassen aanvragen indien nodig
Videocamera en fototoestel controleren op de goede werking
Dakkoffer controleren. Indien je een sleutel niet vindt, kan je nog vlug eentje bijbestellen
Een afspraak maken met de kennel indien je wil dat een achterblijvende hond of poes degelijk verzorgd wordt
zonder dat je hiervoor de buren, vrienden of familieleden moet lastigvallen
Als je een GSM meeneemt: nakijken of je in het buitenland je GSM kan gebruiken (roaming)
Koop eventueel een vignet voor de autowegen van het land van bestemming of de landen die je door moet
Hou er wel rekening mee dat je doorgaans minder controle hebt aan de grens indien je het vignet aan de grens koopt.
Dit is bijvoorbeeld heel frequent aan de Zwitserse grens.
Nakijken of je autoverzekering (en andere verzekeringen) niet vervallen tijdens je verlof.
Een week of langer voor het vertrek
De auto preventief laten nakijken in de garage. Indien nodig de auto een onderhoudsbeurt laten ondergaan.
Reservewiel laten nakijken!
Reisapotheek in orde brengen (advies van de apotheker) mét persoonlijke medicatie tegen aandoeningen
De nodige papieren aanvragen bij de mutualiteit
Huisdieren laten inenten
Een afspraak maken met een buur of familielid voor het besproeien van planten in je tuin of het voederen van
achterblijvende dieren
Eten klaarzetten voor de achterblijvende dieren, die door buren of familieleden verzorgd worden
Een afspraak maken met een buur of familielid voor het leegmaken van de brievenbus
Een reservesleutel van je woning bij een familielid of goede vriend achterlaten
Je contactgegevens overmaken aan je buren, vrienden en familieleden.
Ingeval het nodig moest zijn kunnen ze je contacteren (een reisagent is gehouden aan het beroepsgeheim en mag niet

zomaar jouw contactgegevens doorgeven, en mag zelfs niet bevestigen dat je bij hen een reis geboekt hebt)
Bezorg ook je reisagent eventueel de GSM-nummers waarop je bereikbaar bent tijdens de vakantie
Je laten informeren of het vakantieland dezelfde stroomvoltage of stroomstekkers heeft
(dit in verband met meegenomen opladers, fohnen e.d. die dan misschien niet op het lichtnet passen)
Je abonnement op krant of tijdschrift tijdig laten opzeggen of laten doorsturen naar je vakantieadres
Nazien of de bankkaarten en visakaart niet vervallen is
Eén à twee dagen voor het vertrek
Vreemde valuta aanschaffen indien nodig
Autopapieren controleren
De nodige landkaarten/wegenkaarten aanschaffen en klaarleggen. Reisweg niet vergeten!
Een formulier invullen in het plaatselijk politiebureel voor toezicht op je huis tijdens de vakantie. Op dat formulier de naam
opgeven van de persoon die eventueel je brievenbus komt leegmaken en je planten komt water geven.
Je vrienden vragen om tijdens je vakantie zuinig te zijn met het toesturen van e-mails (anders overvolle e-mail postbus)
Een lijstje maken van je kredietkaarten en andere inhoud van portefeuille en handtas,
zodat je ingeval van diefstal je kaarten kan laten blokkeren
Een goed boek halen in bibliotheek of winkel
Een kopie van je identiteitskaart of paspoort nemen voor het geval het document gestolen wordt of verloren gaat
Scan je identiteitskaart/paspoort/sis-kaart/rijbewijs/bankkaarten/… in en mail ze naar uw mailbox.
Bij verlies kan je deze gewoon uitprinten.
Ervoor zorgen dat alle rekeningen betaald zijn
Koffers pakken:
zwemkledij
onderkledij
broeken
rokken
sokken
avondkledij
hemden
T-shirts

sweaters
pulls
pyjama's
pantoffels
regenkledij
handschoenen
wandelschoenen en gewone schoenen (eventueel reserveschoenen)
sandalen
wandelstokken
sportkledij en ander sportmateriaal
tandenborstels en tandpasta
scheerapparaat
epileerapparaat voor de dames
zakdoeken
gezelschapsspellen
beautycase (nagelvijltjes, nagelknipper, tandenstokers, douchekap, nagellak en dissolvant, haarlak)
speelgoed
luchtmatras
strandmateriaal
zwembril, zwemvliezen en snorkelgerief
rubberboot
shampoo
afwasmiddel
koelbox
dozenopener
kurkentrekker
flessenopener/aftrekker
kinderbestek en -borden, papfles
een beetje wasproduct
onderhoudsmiddelen voor contactlenzen
contactlenzen en reservecontactlenzen
bril en reservebrillen
zonnehoedjes

zonnebrillen
zonnecrème en aftersun
antimuggencrème e.d.
voorbehoudsmiddelen, condooms
knuffels of lievelingskussen - dekentje voor een goede nachtrust van de kindjes
adressenlijst voor het versturen van kaartjes
reserveolie en reservewater voor de auto
reservesleutel auto
naaisetje met schaar, naald, draad en veiligheidsspelden voor in noodgevallen
GSM-toestel
oplader GSM en andere toestellen
GSM-betaalkaart kopen of herladen
woordenboekje of taalgidsje met de meest courante uitdrukkingen in de taal van het land waar je naartoe gaat
reisgidsjes over de streek waar je naartoe gaat
maandverbanden of tampons
wasknijpers - en eventueel waskoord
(bad)handdoeken, washandjes en badlakens
uitgestippelde autoroute
wintervakantie: sneeuwkettingen
stuurslot of versnellingsslot
(Zwitsers) zakmes of (aardappel)mesje
leiband (en eventueel muilband) voor de hond
hondenpoepzakjes
zaklantaarn
speciale medicatie (bv. voor nierpatienten, hartpatienten en mensen met andere aandoeningen)
paraplu's
reisapotheekje
medicijnenpaspoort (gratis te verkrijgen bij de apotheek voor het geval je controle hebt aan de grens)
fototoestel en videocamera met bijhorende kabeltjes, USB-kabel en extra geheugenkaarten voor digitale toestellen.
zaknotaboekje voor leuke herinneringen
een kussen of neksteun en een eventueel deken om in de wagen beter te kunnen dutten
bloedgroepkaart
(reis)wekker

identiteitskaart, paspoort
rijbewijs
vliegtuigticketten
Fluovestje voor elke passagier de auto
haardroger
voor kleine kindjes: buggy of koets
voor kleine kindjes: reisbedje
luchtpompje voor luchtmatras of opblaasbare boot
universele stekker - overgangsstekker (voor aansluiting op het stroomnet)
naam, adres en telefoonnummer van de huisarts noteren en meenemen
lucifers of aansteker
drank en lunchpakket voor onderweg
mutualiteitspapieren
reservatiepapieren (huurbevestiging, voucher, enz...). Gebruik je officiële naam en voornamen voor alle reisdocumenten!
een plastieken of linnen zak om vuile en/of natte was in te steken
automatisch antwoord in je mailbox (e-mail)
Gevarendriehoek in je auto
extra batterijen voor de elektronische apparaten die je bijhebt
als je gaat kamperen: tent en ander kampeermateriaal
reislectuur
vanaf 1 juli 2004: hondenreispas
reisstrijkijzer
oorstopjes
zeemvel om de voorruit van de auto af en toe te reinigen
wereld/kortegolfontvanger
schrijfgerief, tekengerief voor de kinderen
verrekijker
flesverwarmer voor babyvoeding
CD's of muziekcassettes met favoriete muziek voor onderweg
Bij het vertrek
Ramen en deuren goed sluiten (dakvensters niet vergeten!)

gastoevoer afsluiten
elektriciteit afsluiten indien mogelijk
watertoevoer afsluiten
laat juwelen of waardevolle spullen niet in het zicht liggen, om gelegenheidsdieven niet aan te moedigen.
Laat wegneembare waardevolle tuingarnituren niet in de voortuin
alarminstallatie aanzetten
je goed humeur
je werk achter je laten: de knop omdraaien en optimaal genieten van je vakantie vanaf dat je thuis vertrekt
andere familieleden meenemen!
koelkast leegmaken zodat voedingswaren er niet bederven
vuilbakken legen
geld en betaalkaarten meenemen!

