Checklist Vakantie

Eén maand op voorhand in orde
brengen
Formaliteiten en administratieve documenten
❏ Vraag uw paspoorten aan bij uw gemeentebestuur.
❏ Neem contact op met het consulaat of de ambassade van uw vakantieland wanneer een visum
vereist is.

❏ Vraag indien nodig een internationaal rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur.
❏ Zorg voor een toestemming voor meereizende kinderen waarvoor u het hoederecht niet hebt
(geldig laten verklaren bij uw gemeentebestuur).

Betaalmiddelen
❏ Breng alles in orde voor de facturen die tijdens uw vakantie moeten betaald worden.
❏ Voorzie eventueel een omrekeningstabel van de plaatselijke munt naar euro en omgekeerd.
Gezondheid
❏ Controleer of uw aansluiting bij het ziekenfonds in orde is en bestel indien nodig een Europese
ziekteverzekeringskaart of een ander document dat vereist is in uw vakantieland.

❏ Zorg ervoor dat u de noodzakelijke of aanbevolen inentingen hebt gekregen.
❏ Neem voldoende voorraad mee van de medicatie die u nodig hebt en die moeilijk of niet te
verkrijgen is in het buitenland.

❏ Vraag een voorschrift voor uw bril of contactlenzen.
❏ Zorg voor een identificatiekaart als u aan een chronische ziekte lijdt zoals diabetes, epilepsie ...
❏ Maak een lijstje met vermelding van uw allergieën.
❏ Wanneer u voor uw behandeling injecties nodig hebt, neem dan spuiten en naalden mee, maar
vraag een medisch attest om problemen aan de grenscontroles te vermijden.

❏ Als u gehandicapt bent, breng dan alles in orde voor uw welzijn en uw comfort tijdens uw
vakantie.

Woning
❏ Maak een inventaris van uw kostbaarheden (schilderijen, muziekinstallatie ...) en neem er foto’s
van.

❏ Controleer of uw woningverzekering voldoende dekking biedt bij diefstal en pas eventueel
uw polis aan (ter herinnering: onze verzekering Top Woning biedt u ook dekking op uw
vakantiebestemming).

Auto
❏ Laat uw auto volledig nakijken als u de reis per auto maakt.
❏ Koop indien nodig een autowegenvignet (Zwitserland, Oostenrijk ...) of een ecosticker voor de
meeste grotere Duitse steden.

❏ Kijk na wat het verkeersreglement is in uw vakantieland (bv. twee gevarendriehoeken, aantal
fluojasjes ...).

Varia
❏ Kijk na wat de wetgeving in uw vakantieland zegt over de import en export van voorwerpen of
voedingswaren, om problemen aan de grenscontroles te vermijden.

❏ Informeer u over de lokale kledingvoorschriften of -gewoonten en doe het nodige (bv. een
omslagdoek voor dames kan handig zijn).

❏ Neem eventueel een omzettingstabel mee voor de maten en gewichten , dat komt van pas bij
het shoppen.

❏ Maak indien mogelijk een scan van uw officiële documenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
en plaats ze in uw mailbox. Op die manier kunt u erover beschikken vanaf een computer of
vanuit een internetcafé, waar ook ter wereld.

❏ Controleer of uw huisdieren welkom zijn in uw vakantieland en aan welke voorwaarden ze dan
moeten voldoen. Maak een afspraak bij de dierenarts (inentingen, geneesmiddelen ...).

❏ Zorg er ook voor dat uw huisdieren die niet meegaan, de nodige verzorging krijgen.

Twee weken op voorhand in orde
brengen
Betaalmiddelen
❏ Bestel uw vreemde munten (vraag ook enkele kleine coupures).
❏ Vraag uw betaalkaarten BNP Paribas Fortis aan, Visa, MasterCard of American Express.
❏ Als u de nodige betaalkaarten al hebt, controleer dan hun vervaldatum of probeer ze even
uit om te zien of ze goed werken. Controleer de geheime code van uw kaarten en vraag in uw
kantoor eventueel een nieuwe geheime code aan.

❏ Vraag indien nodig een tijdelijke verhoging van uw uitgavenlimiet voor uw Visa-kaart of uw
MasterCard als u denkt die verhoging nodig te hebben.

❏ Vergeet niet te controleren of de Maestro-functie wel degelijk actief is op uw kaart. Als
u twijfelt, doe dan navraag bij uw kantoor. Reist u buiten Europa? Controleer dan of u
met uw bankkaart kunt betalen in uw land van bestemming. U vindt de volledige lijst op
http://www.bnpparibasfortis.be/reizen.

Verzekeringen
❏ Bijstand: controleer of u over een bijstandsverzekering beschikt via uw autoverzekering
(Top Bijstand) en laat zonodig uw contract aanpassen. Hebt u evenwel al een contract
onderschreven bij Europ Assistance, controleer dan of uw contract en termijn nog geldig is. Zorg
ervoor dat u de optie kiest die bij u past (bv. terugbetaling van opsporingskosten wanneer u op
skivakantie gaat).

❏ Auto: kijk op uw groene kaart of u verzekerd bent in uw vakantieland; als dat niet het geval is,
neem dan zo vlug mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij, die u zal uitleggen wat
u moet doen. Verifieer evenzeer de geldigheidstermijn van uw groene kaart.

Eén week voor u vertrekt in orde
brengen
Betaalmiddelen
❏ Haal uw betaalkaarten en vreemde munten af in uw kantoor.
❏ Controleer of het saldo van uw zichtrekening zal volstaan voor uw uitgaven in het buitenland.
Gezondheid
❏ Stel uw reisapotheek samen (denk ook aan specifieke geneesmiddelen voor in uw vakantieland,
zoals medicatie tegen malaria of buikloop, bescherming tegen muggenbeten, een
ontsmettingsmiddel voor het water ... ).

Woning
❏ Breng buren die u kunt vertrouwen op de hoogte van uw afwezigheid en vraag ze om uw
brievenbus leeg te maken, uw rolluiken open en dicht te doen, het licht aan te steken ... Dat zal
mogelijke inbrekers tegenhouden.

❏ Vermeld in de boodschap op uw antwoordapparaat niet dat u een bepaalde periode afwezig
bent.

❏ Plaats uw waardevolle bezittingen en voorwerpen in een safe.
❏ Vraag eventueel aan de politie van uw gemeente om toezicht te houden tijdens uw afwezigheid.
Online aan te vragen via www.police-on-web.be.

Wat neemt u mee?
Documenten
Identiteitskaart + een kopie die u best apart bewaart.
Paspoort en visum + een kopie die u best apart bewaart.
Een 2-tal pasfoto’s (bv. indien visum ter plaatse moet aangeschaft worden).
Studentenkaart (geeft u recht op bepaalde kortingen, zelfs in het buitenland).
Documenten van uw reserveringen (hotel, camping, vakantiehuis ...).
Vliegtuig- of treintickets.
Uw vakantiefiche van BNP Paribas Fortis (vraag ze aan in uw kantoor of bel ons op het
nummer 02 433 40 31).
❏ Uw lijst met noodnummers (zie hierna).
❏ Documenten voor in de auto (boorddocumenten, groene kaart of een ander
verzekeringsdocument, rijbewijs, adressen van concessiehouders van uw merk in uw
vakantieland ...).
❏ Adressenlijst en telefoonnummers van familie en vrienden.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Gezondheid
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Bloedgroepkaart.
Identificatiekaart voor hartpatiënten, diabetici ...
Inentingsbewijs.
Uw Europ Assistance-kaart.
Documenten van het ziekenfonds.
Reservebril of reservecontactlenzen.
Reisapotheek.
Een zonnebril voor het hele gezin (zelfs voor de kleintjes).

Geld
❏ Vreemde munten en betaalkaarten.
Uw bagage
❏ Breng uw gegevens aan op de binnenkant van uw koffer (niet op de buitenkant, want dan laat u
mensen met slechte bedoelingen weten dat u op reis bent).

❏ Kledij.
❏ Schoenen.
❏ Toiletgerief.
Varia
❏
❏
❏
❏
❏

Spelletjes, boeken, sportuitrusting.
Indien nodig een spanningsomvormer of adapter voor de netspanning.
Fotoapparaat, camera.
Batterijen en/of batterijlader voor uw gsm, laptop, camera ...
Wegenkaarten, reisgidsen.

Op het moment dat u vertrekt
❏
❏
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❏
❏
❏
❏
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Laat de afwasmachine openstaan.
Geef de planten water.
Maak de vuilnisbakken leeg.
Sluit het water af.
Sluit het gas en de verwarming af.
Controleer deuren en ramen.
Haal ladders en tuingerief binnen.
Activeer uw alarmsysteem indien aanwezig en waarschuw de alarmcentrale dat u op reis bent.
Controleer of u alle bagage mee hebt.

Goede reis!

Noodnummers (afscheuren op de stippellijn, invullen waar nodig en bijhouden tijdens
uw vakantie)

✂

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Europees noodnummer		

112

Docstop (bij verlies van uw identiteitskaart)		
		

+32 2 518 21 23 (vanuit het buitenland)
00800 2123 2123 (vanuit België)

TeleClaims		
+ 32 2 238 14 14 (vanuit het buitenland)
		 0800 960 40 (vanuit België)
Nummer autoverzekering		
Nummer woningverzekering		
Nummer familiale verzekering		

…………………..
…………………..
…………………..

Card Stop		
Europ Assistance 		
Contractnummer Europ Assistance		
Telefoonnummer van uw BNP Paribas Fortis-kantoor		

+32 70 344 344
+32 2 533 75 75
…………..........……….
……………….........…..

Gegevens van de Belgische ambassade of van het consulaat in uw vakantieland
……………………………………………................................…
…………………................................……………………………
ICE (in
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

case of emergency): te contacteren personen in geval van nood
…………………..		 Telefoon: …………………..
…………………..		 Telefoon: …………………..
…………………..		 Telefoon: …………………..
…………………..		 Telefoon: …………………..

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 40 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
GSM
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