WIJS OPREIS-CHECKLIST
G a je op reis? Bereid je dan g o ed voor. Als g o ed
voorbereide reiziger kun je namelijk ontspannen
genieten van je reis. Weet je niet waar je moet
beginnen? Begin dan hier!

VISA,
REISDOCUMENTEN
& VERZEKERING

Visum
Geldigheid paspoort
Dekking reisverzekering
Online kopieën van documenten

VACCINATIES,
MEDICIJNEN
& (SOFT)DRUGS

LOKALE REGELS,
WETTEN
& GEWOONTEN

Vaccinatie
Medicijnen
Medische verklaring

Lokale regels, wetten &gewoonten
Waardevolle spullen thuis laten

We hebben de belangrijkste zaken voor je
verzameld. Zodat je ze snel kunt checken.
Wil je meer of uitgebreide informatie,
g a dan naar wijsopreis.nl

Heb je een visum nodig? Zijn de paspoorten
nog geldig? En hoe zit het met de (extra)
dekking van je reisverzekering? Overbodig
te melden dat je dergelijke zaken goed moet
checken voordat je op reis gaat. Heb je alles
op orde? Zorg dan voor online kopieën van
de belangrijkste documenten.

Check ruimschoots van tevoren of je inentingen
nodig hebt, en welke. Dat is belangrijk,
want in sommige landen word je niet
toegelaten zonder de juiste vaccinaties. En
gebruik je medicijnen? Neem dan voldoende
(lees: extra) medicijnen mee en check of je daar
een verklaring voor nodig hebt.

Als je geboekt hebt, weet je natuurlijk precies waar
je naar toe gaat. Maar weet je ook wat de regels
en wetten zijn? En hoe zit het met gewoonten,
gebruiken en bijvoorbeeld kledingvoorschriften?
Verdiep je er in voordat je vertrekt. Dan kom je niet
voor verrassingen te staan.
Neem bijvoorbeeld geen waardevolle spullen mee
op reis. En in veel landen staan hoge straffen op
het bezit en gebruik van (soft)drugs.

PINPAS,
GELD
& CREDITCARD

Pinpas en creditcard activatie
(buiten EU)
Online kopieën bankpassen

Geld speelt op reis wel degelijk een rol.
Zorg dat je over voldoende geld kunt beschikken
om onverwachte situaties (denk aan vertraging)
op te kunnen vangen. Neem zowel contant geld,
als een pinpas en een creditcard mee en check
die eventueel op activering buiten EU. En zorg
voor online kopieën van de bankpassen.
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TELEFOON,
TELEFOONNUMMERS
& BEREIKBAARHEID

Telefoonnummer alarmcentrale
reisverzekeraar
Telefoonnummer bank
Kosten bellen en datagebruik (buiten EU)
Reisplannen achterlaten thuisfront
ICE-nummer (check ook wijsopreis.nl)

TIP
!

HANDIGE
DOWNLOADS

Sla telefoonnummers (en adressen) van je
contactpersoon bij nood op als ICE-nummer.
Dan weten hulpverleners direct wie ze kunnen
bellen In Case of Emergency.

Reisapp van Buitenlandse Zaken
G G D Reist Mee a p p
Douane reizen a p p

Vanzelfsprekend heb je de telefoonnummers
van vrienden, bekenden en familie in je telefoon
staan. Maar heb je ook het nummer van je reisverzekeraar opgeslagen? En van je bank, zodat je
kunt bellen als je een betaalpas kwijtraakt. Zet ze
in je telefoon.
Check voor je vertrek bij je provider wat de kosten
zijn van mobiel bellen en datagebruik buiten
de EU. Het kan handig zijn om een buitenlandpakket aan te schaffen. En geef je reisplannen
door aan het thuisfront, zodat zij weten wanneer
je bereikbaar bent.

Je gaat wijs op reis met drie handige apps.
Download om te beginnen de Reisapp van
Buitenlandse Zaken en maak je bestemming
favoriet. Met deze app heb je alle belangrijke
informatie altijd bij de hand. Download ook de app
GGD Reist Mee. Dan weet je wat je kunt
doen bij bijvoorbeeld ziekte, bijtwonden, diarree
of zonnesteek. En wil je weten wat je wel en niet
mee terug mag nemen naar Nederland?
Download dan de Douane Reizen app.

HANDIGE APP DOWNLOADS

REISAPP
BUITENLANDSE ZAKEN

GGD
REIST MEE

DOUANE
REIZEN

