
 
 

 

 
 

 

Wij wensen u een goeie reis!

Uw wagen
 Verplichte B op uw nummerplaat
 Reservewiel en kit om reservewiel te vervangen
 Oliepeil, koelvloeistof, remvloeistof en airco checken
 Reservoir ruitensproeier bijvullen
 Lichten controleren voor vertrek
 Nog voldoende kilometers vóór volgende onderhoud
 Zaklamp
 Fluohesje(s)
 Zeemvel en spons
 Gps + juiste kaarten
 Correct en veilig laden (bagage vastmaken)
 Voltanken bij DATS 24
 EHBO-kistje (vraag advies aan uw apotheker)
 Zonnebril

Kinderen 

 Speelgoed, reisspelletjes, schrijf- en knutselgerief
 Muziek, boeken en dvd’s
 Kaartje met contactgegevens
 Babyvoeding
 Drinkbekers, water en tussendoortjes
 Fopspenen
 Slaapzak, hoofdkussens en knuffels
 Buggy en reisbedje
 Pet of hoedje
 Luiers
 Tandenborstel, tandpasta, watjes, zalfjes en poeders
 Handdoeken, slabbetjes, veiligheidsspelden
 Toiletpapier en vochtige doekjes
 Plastic vuilniszakje
 Zonnescherm
 Kledij

Toiletzak 

 Scheergerief
 Kam
 Nagelschaartje
 Oorstokjes
 Beautycase
 Tandenborstel, tandpasta, tandenstokers, flosdraad
 Shampoo, douchegel, zeep
 Washandjes, handdoeken en strandhanddoek
 Haargel of haarlak
 Maandverband of tampons

Koffer en kledij 

 Gsm met lader
 Camera en/of fototoestel met lader of extra batterijen
 Adapters voor stopcontacten
 Reservesleutels van de wagen
 Label aan elke koffer met contactgegevens
 Rugzak voor uitstappen
 Linnen zak voor vuile kledij
 Plastic zak voor natte kledij
 Lenzenvloeistof 
 Ondergoed
 Sokken
 Pyjama of nachtjapon
 Zakdoeken
 T-shirts, hemden en/of bloezen
 Trui
 Lange broeken, shorts en/of rokken
 Paraplu
 Regenjas
 Zwemgerief
 Schoenen, sandalen en/of slippers
 Hoed, pet en/of sjaal
 Broeksriem

Persoonlijk gegevens 

 Identiteitskaart en paspoort gezin en huisdieren
 Kids-ID
 Rijbewijs (ook van tweede chauffeur)
 Wagendocumenten
 Reisdocumenten
 Pasfoto’s

Voor noodgevallen 

 Digipass voor bankverrichtingen
 Medische attesten in verschillende talen
 Bloedgroepkaart
 Extra reisverzekering regelen (tijdelijke omnium?)
 Contactgegevens reisbijstandsverzekering
 Contactgegevens plaatselijke garage
 Contactgegevens Belgische ambassade
 Contactgegevens huisarts
 Contactgegevens ziekteverzekering

Laat uw huis veilig achter 

 Deuren op slot
 Ramen dicht (ook zolder, kelder, toilet … )
 Verwarming programmeren
 Rolluiken
 Tweede wagen op slot
 Lichten uit

Geld 

 Bankkaart (Maestro-functie laten activeren bij u bank
     voor reizen buiten de EU)

 Kredietkaart
 Cash geld
 Lokale munten van uw verblijfplaats
 Lokale munten van landen waar u doorreist
 Tasje om geld veilig te bewaren
 Kopieën van al uw kaarten

Afspraken voor de 
thuisblijvers 

 Reservesleutel
 Afspraken over bloemen, planten en huisdieren
 Alle info en contactgegevens van het vakantieverblijf
 Brievenbus regelmatig leegmaken
 Controle na noodweer
 Vuilnisbakken buitenzetten

Reisapotheek
Vraag advies aan uw apotheker

 Zonnecrème en aftersun
 Muggenmelk en zalf tegen insectenbeten
 Pijnstillers
 Medicijnen tegen buikkrampen en buikloop
 Medicijn tegen wagenziekte
 Ontsmettingsmiddel en pleisters
 Voorbehoedsmiddelen

Vrije tijd
 Boeken en tijdschriften
 Kruiswoordraadsels, sudoku …
 Gezelschapsspellen
 Uw krantenabonnement op vakantie

Lunchpakket voor onderweg 

 Frigobox
 Fruit
 Water en frisdrank
 Boterhammen of snacks en koekjes
 Herbruikbaar zakje

Uw banden
 Banden gratis oppompen bij DATS 24

Op reis met de wagen?
Gebruik de vakantiechecklist!


