Vakantiechecklist
Ga met een goed
gevoel op reis
Vóór vertrek

Benodigde documenten

Let op de visum-, douane- en inentingsvoorschriften
Ziektekostenverzekering voor buitenlandse reizen
Reisbagageverzekering, annuleringsverzekering
Contant geld, buitenlandse valuta, reischeques, creditcards, EC-bankpassen
Geldzaken regelen (facturen betalen, enz.)
Laat uw vakantieadres(sen) achter bij familie, buren en/of vrienden
Huisoppas voor woning (post), huisdieren en planten organiseren
Let op inreisvoorschriften voor dieren
Let op bagageregels en veiligheidsvoorschriften voor handbagage
en ruimbagage*
Labels voor bagage regelen en invullen
Telefoonnummer(s) voor noodgevallen en adres van Nederlandse
ambassade in land van bestemming
Transfer naar het vliegveld organiseren
Koelkast leegmaken (bederfelijke waren); vuilniscontainers leeg
Elektrische apparaten en verwarming uitschakelen, hoofdwaterkraan
dichtdraaien, lampen uitschakelen en stekkers uittrekken
Alle ramen en deuren vergrendelen

Identiteitskaart, paspoort (vervaldatum?), pasfoto
Reservekopieën van belangrijke reisdocumenten en identiteitsbewijzen
Reisdocumenten (boekingsnummers, hotelvouchers, overige reserveringen)
Vliegtickets
Rijbewijs, groene kaart, reis- en kredietbrief
Bewijs van de reisverzekering en/of ziektekostenverzekering voor
buitenlandse reizen
vaccinatiepaspoort/vaccinatiecertificaat digitaal/PCR-test

Reisapotheek

Tegen hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree
Tegen hoesten, niezen (neusspray)
Tegen zonverbranding
Persoonlijke medicijnen
Pleisters, reis-EHBO-set, koortsthermometer
Wondzalf, brandwondenzalf, desinfectiemiddel
Voorbehoedsmiddelen
Insectenspray, muggenzalf

Kleding

Toiletartikelen

Reisaccessoires

Bagageregels en veiligheidsvoorschriften voor handbagage
en ruimbagage

Broeken (kort, lang), jurken, rokken
Hemden, T-shirts, truien
Ondergoed
Sokken, panty‘s
Pyjama, nachthemd
Zwembroek, bikini, badjas
Jassen
Riemen, sieraden, accessoires
Schoenen, badslippers
Hoofdbedekking, zonnebrandmiddel
Sportkleding
Evt. warme kleding, muts, halsdoek, sjaal
Regenkleding

Mp3-speler, hoofdtelefoon, smartphone, fototoestel, videocamera
en verdere apparatuur
Laadkabels, accu‘s, reservebatterijen, stekkeradapter
Zonnebril
Reisversnaperingen (kauwgom, mueslirepen, belegde broodjes)
Zaklamp
Schoensmeer en -borstel, reisnaaisetje
Schrijfgerei, papier
Kaartspel, dobbelstenen
Lectuur, reisgids, woordenboek, puzzelboekje

Douchegel, shampoo, zeep
Tandenborstels, tandpasta, tandfloss, mondwater
Föhn, borstel, kam
Contactlenzen en toebehoren (reservebril)
Bodylotion, gezichtscrème, lippenbalsem
Deodorant
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Tampons, maandverband
Serv
Scheerset
Make-up, Spiegel

* Houd er rekening mee dat uw handbagage, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, niet meer dan 5 tot 8 kilogram mag wegen. Sinds 2006
mogen vloeistoffen alleen nog in kleine hoeveelheden, d.w.z. in individule
verpakkingen met een volume van maximaal 100 ml, in de handbagge
worden meegevoerd en moeten deze bij de veiligheidscontrole in een
doorzichtige, hersluitbare plastic zak met een volume van max. 1 l apart
van de andere handbagage ter controle worden voorgelegd.
Lifecard Travel Assistance (LTA) wenst u een aangename reis en fijne
vakantie!

Servicenummer: +31 (0) 10 313 3950

www.lta-reisdekking.nl

