
 
VAKANTIECHECKLIST 

 
Persoonlijk 

• Zorg dat u in het bezit bent van geldige reisdocumenten, zoals een paspoort, identiteitskaart en indien 
nodig een visum. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldige identificatie. Tegenwoordig hebben 
kinderen van alle leeftijden een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. 

• Maak een kopie van alle belangrijke documenten en zorg dat u deze ook naar uzelf e-mailt. Bij verlies of 
diefstal heeft u deze dan altijd ter beschikking. 

• Zoek ruim van tevoren uit of u vaccinaties nodig hebt. Is dat het geval en hebt u de vaccinaties 
gekregen, neem dan uw inentingsbewijs mee. In sommige landen is een inentingsbewijs verplicht. 

• Als u regelmatig medicijnen slikt, neem dan uw medisch paspoort mee. Artsen in het buitenland hebben 
dan gemakkelijk toegang tot uw medische gegevens. 

• Als u van plan bent met uw hond, kat of ander huisdier door Europa te reizen, dan is een Europees 
dierenpaspoort verplicht. 

• Hang bagagelabels aan uw koffers, zodat u uw bagage minder snel zult kwijtraken. Noteer alleen een 
telefoonnummer of e-mailadres. Vul geen adres in. Dieven kunnen de adressen lezen en weten dan 
waar er een huis leeg staat. 

 
Verzekeringen 

• Check voor uw vakantie de (buitenland)dekking van uw reisverzekering, annuleringsverzekering en 
ziektekostenverzekering en maak hiervan een kopie. 

• Bekijk of medische kosten in het buitenland meeverzekerd zijn in uw ziektekostenverzekering. De 
Nederlandse Basis Zorgverzekering vergoedt medische kosten in het buitenland tot aan het bedrag dat 
het in Nederland zou hebben gekost. Zeker in landen als Canada en Amerika, waar de zorgkosten over 
het algemeen hoger liggen, kunnen de extra kosten hoog oplopen. U kunt hiervoor een aanvullende 
verzekering bij uw reis- of zorgverzekering afsluiten.  

• Neem het zorgpasje van uw zorgverzekering mee. Dit pasje is overal ter wereld uw bewijs van 
verzekering. 

 
Geldzaken 

• Neem altijd contant geld mee. Zowel in euro’s als in de valuta van uw vakantiebestemming. 
• Zorg dat uw bankpas geschikt is voor pinnen in het buitenland. In verband met fraude zijn bankpassen 

standaard geblokkeerd voor pinnen buiten Europa. Geef bij uw bank aan als u uw pinpas ook buiten 
Europa wilt gebruiken. Let op dat pinnen buiten Europa meestal niet kosteloos is. 

• Neem uw creditcard mee en noteer hoe u deze in geval van diefstal kunt blokkeren.  
• Maak een kopie van uw betaalkaarten, zodat u in geval van verlies over alle gegevens beschikt. 
• Voorkom hoge telefoonkosten in het buitenland en zoek voor vertrek de buitenlandse tarieven uit. 

 
Auto 

• Gaat u op vakantie met de auto? Zorg dan dat u tijdens uw reis in het bezit bent van een geldig rijbewijs, 
de autopapieren en het kentekenbewijs. In sommige landen buiten Europa is een internationaal rijbewijs 
verplicht. 

• Check vooraf wat de buitenlanddekking is van uw autoverzekering en zorg dat de groene kaart in uw 
auto ligt. Deze geldt als internationaal verzekeringsbewijs. 

• Een Europees schadeformulier moet altijd in uw auto liggen voor het geval u betrokken raakt bij een 
auto-ongeluk. 

• In de meeste Europese landen is het verplicht om in geval van pech een gevarendriehoek te gebruiken 
en een reflecterend veiligheidshesje te dragen en om een verbanddoos in de auto te hebben. 



 
In sommige landen gelden specifieke regels: 

• Als u door Oostenrijk en Zwitserland reist, is een Autobahnvignet verplicht. 
• In sommige gebieden in Duitsland is een milieusticker verplicht. 
• Als u door Frankrijk reist, moet u in het bezit zijn van een alcoholtest. 
• Meldt u voor hulp bij autopech binnen Europa aan voor de Wegenwacht Europa Service. 

 
Huis 

• Sluit uw huis goed af en informeer uw buren over uw vertrek, zodat zij een oogje in het zeil kunnen 
houden. 

• Zet niet op social media dat en wanneer u op vakantie gaat, ook dieven houden deze media in de gaten! 
• Sluit de gas- en wasmachinekraan af. 
• Vraag iemand om tijdens uw vakantie post uit de brievenbus te halen, dieven houden volle 

brievenbussen in de gaten. 
• Stel een tijdklok in voor de verlichting in uw huis, zodat uw woning bewoond lijkt. 
• Bespaar geld door uw verwarming tijdens uw vakantie laag te zetten en de stekkers uit het stopcontact 

te halen. 
• Zeg uw krant tijdelijk op. 
• Informeer de thuisblijvers (familie en vrienden) over uw vakantieadres en reisplan. 

 
Tijdens uw vakantie 

• Als er iets gebeurt op vakantie is dat al vervelend genoeg. U wilt dan een snelle oplossing of in elk geval 
directe hulp. U leest hieronder wat u het beste kunt doen bij ziekte, diefstal of schade in het buitenland.  

• In geval van ziekte 
Neem contact op met de Alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij. Dit nummer is 24/7 
bereikbaar. Telefonische hulpverleners staan u persoonlijk te woord om u direct verder te helpen. 
Bijvoorbeeld om een ziekenhuis in de buurt te vinden.  
Controleer voor vertrek bij welke maatschappij u verzekerd bent.  
ASR / De Leeuw  +31 (0)30-278 00 00 Europeesche  +31 (0)20 – 65 15 777 
Delta Lloyd  +31 (0)26-400 23 90  Nationale Nederlanden +31 (0)70 – 314 75 75   

• In geval van diefstal 
Zorg ervoor dat u bij diefstal altijd aangifte doet. Het liefst in het land waar de diefstal heeft 
plaatsgevonden Als dat niet lukt, kan het ook nog in Nederland. Als u hulp nodig hebt na diefstal, kunt u 
ook altijd het alarmnummer bellen. 

• In geval van schade 
Bewaar beschadigde spullen. Soms kunnen deze gerepareerd worden of dienen ze als bewijs dat er 
inderdaad schade is geweest. Als u vervangende spullen koopt op vakantie, bewaar dan de bonnen. 
Deze kunt u achteraf eventueel naar uw verzekeraar opsturen. 
 
 

Wij wensen u goede reis en een prettige vakantie!  
 

 
Assurantiekantoor Bijdorp Holland   Hoofdstraat 220 Sassenheim 0252 – 211 091  

info@bijdorpholland.n  www.bijdorpholland.nl 
 

 

 


