
  

                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief Zomer Vakantie editie juni 2014 

Vakantiechecklist  

 Zijn uw reisdocumenten nog geldig? 

 Geef informatie over uw reis aan de thuisblijver 

 Maak kopieën van belangrijke papieren voor de 

thuisblijver 

 Zet alvast de nummers van hulpdiensten in uw 

telefoon 

 Heeft u een visum nodig vraag deze tijdig aan 

 Noteer het polisnummer van uw verzekering 

 Gaat u met de caravan naar Duitsland, Spanje of 

Polen? Vraag gratis de verplichte groene kaart 

aan 

  Vergeet uw zorgpas niet 

 Heeft u vaccinaties nodig? Kijk welke ziekten, 

infecties en insecten voorkomen op uw 

vakantiebestemming 

 Check welke producten u mag in- en uitvoeren 

 Gevarendriehoek, autobaanvignetten, 

veiligheidshesjes, verbanddoos of milieusticker 

 Belangrijke medicijnen 

 Laat uw paspoort achter in uw kamerkluisje en 

neem uw identiteitskaart of rijbewijs mee, zodat 

u zich altijd kunt identificeren 

 Berg waardevolle papieren en bezittingen zoveel 

mogelijk op in uw kamerkluisje 

 Bij diefstal, vermissing of verlies van bagage, 

reisdocumenten of geld, doe direct aangifte bij de 

politie en vraag om een afschrift van het proces 

verbaal 

 Neem een reserve sleutel mee van de auto, 

bewaar deze op een veilige plek 

 

 

 

Pinpas omzetten buitenland 
Pinnen buiten Europa staat standaard uit voor de meeste 

Wereldpassen. Gaat u op reis naar een land buiten 

Europa? Vergeet dan niet uw pinpas om te zetten naar 

pinnen buiten Europa.  

 

Check reisverzekering 
Gaat u op reis vergeet dan niet een reisverzekering af te 

sluiten. Heeft u een doorlopende reisverzekering met 

Europa dekking en bent u van plan om een verre reis te gaan 

maken, vergeet dit dan niet om te zetten naar 

Werelddekking. Vaak kan een doorlopende reisverzekering 

met Europa dekking op elk moment gewijzigd worden naar 

Werelddekking.                   

             

 
 

Check dus altijd voor u op vakantie gaat of uw doorlopende 

reisverzekering nog voldoet en afgestemd is op uw 

reisgedrag.  

                  

  

Goed voorbereid op vakantie! 
Het is bijna zover, uw welverdiende vakantie. Hierbij 

geven wij u nog een paar tips. Wij wensen u alvast een 

fijne vakantie! 

 

 

 
 
 
  

Preventietips 
Laat niet zien dat u weg bent 
Plaats een aantal tijdschakelaars op lampen en radio. Sluit 
geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen 
weg. Laat niet via uw antwoordapparaat en social media 
weten dat u op vakantie bent. Laat de brievenbus 
regelmatig legen en parkeer eventueel de 2e auto van de 
buren op uw oprit. 
 

 Afsluiten 

Sluit alle ramen en deuren goed af. U kunt eventueel achter 

een schuifpui een balk leggen zodat deze niet open kan. 

Bied inbrekers geen opklimmogelijkheden, zet 

afvalcontainers en tuinmeubels binnen.  

Berg uw kostbaarheden op verschillende plaatsen in huis op. 

Zorg dat u alle stekkers uit apparatuur haalt, voorkom 

problemen bij onweer en mogelijke kortsluiting. Draai alle 

kranen goed dicht. 

  


