Checklist
Vakantie

Leve een vakantie zonder zorgen met P&V!
Het is eindelijk zover: vakantie! Maar hebt u wel aan alles gedacht om er een
onvergetelijke vakantie van te maken?
Om het u makkelijk te maken, hebben we voor u een uitgebreide lijst samengesteld
van zaken die u best niet vergeet om alles prima te laten verlopen. Wagen, huis,
bagage, gezondheid en formaliteiten: aan de hand van pictogrammen ziet u duidelijk
de thema’s die regelmatig aan bod komen in deze lijst. Vergeet ze niet uit te printen en
voeg er aan toe wat u nodig acht.
Verder nog tips om met een gerust gevoel te vertrekken en onaangename verrassingen
te vermijden tijdens uw afwezigheid.
Wij wensen u alvast een goede voorbereiding toe en een prettige vakantie!

01
2 maanden voor uw vertrek
q

Reserveer de huurwoning, het hotel, de vliegtuigtickets.

q

Vraag een bevestiging van uw reservering en betaal het voorschot.

q

Kijk na welke inentingen of geneeskundige voorzorgen u nodig hebt.

q

Controleer de geldigheidsdata van uw identiteitskaart, kredietkaart,
paspoort, rijbewijs, verzekeringen, ...

q

Bel naar de Klantendienst van P&V (02/210 95 81) om te checken of
u en uw gezin voldoende gedekt zijn.

q

Ga na of uw kinderen die niet onder hetzelfde dak wonen, omwille
van hun studies bijvoorbeeld, eveneens gedekt zijn.

q

Vraag een visum aan indien nodig en informeer u over de lokale
gebruiken in uw vakantieland. Raadpleeg reisgidsen of surf naar
www.diplomatie.be voor praktische info.

q

Denk aan het onderhoud van uw wagen.

Weetje
Met de woonverzekering van P&V is uw appartement
of vakantiewoning in Europa op dezelfde wijze
verzekerd als uw eigen woning.

02

2 weken
voor uw vertrek
q

Maak een fotokopie of een scan van al uw belangrijke
documenten: facturen, identiteitskaart, verzekeringen, ...
en maak foto’s van uw waardevolle voorwerpen.
Bewaar ze op een andere plaats dan de originelen
of verstuur ze via e-mail naar een adres naar keuze.

q

Voer in uw gsm de gegevens in van uw ambassade
of consulaat en alle info met betrekking tot uw
verzekeringen: contractnummer, telefoonnummer
van maatschappij of agent, ...

q

Bestel identificatieklevers van uw mutualiteit.

q

Verwittig uw buren en vraag hen om de planten water
te geven, de brievenbus te lichten, de rolluiken of
gordijnen te openen en te sluiten... én u te verwittigen
wanneer er een probleem is.

q

U kunt voor uw briefwisseling ook een beroep doen
op de Mutapost service van de Post. U kunt vragen
om uw post door te sturen naar uw vakantieadres, naar
een ander adres of gewoon voor u te bewaren in een
postkantoor naar keuze (www.post.be).

q

Denk aan een oplossing om uw dieren op te vangen
of zorg voor een verblijf.

q

Controleer de werking van een eventueel alarmsysteem.

q

Voorzie een lamp die aangaat wanneer er buiten
beweging is.

Weetje
In uw gemeente voorziet de politie misschien een
bewakingssysteem met extra patrouilles tijdens de
vakantie. Vraag gerust inlichtingen.
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Enkele dagen voor
uw vertrek
Doe de laatste noodzakelijke aankopen
(zie ook de vakantielijst hieronder).

U reist met de wagen
Controleer het olie- en waterpeil.
Controleer uw koplampen, stoplichten en
knipperlichten.
q Controleer de bandendruk (ook het reservewiel)
en zoek in de gebruiksaanwijzing de aanbevolen
druk bij volle lading op.

q
q

Weetje
Te lage bandendruk verhoogt het risico op
een lekke band en leidt tot een te hoog
brandstofverbruik!

q

Zelfs indien u een gps hebt, is het beter uw
reisweg goed te kennen. Raadpleeg voor uw
vertrek uw kaarten en vergeet het adres van
uw hotel, uw huurwoning of uw camping niet.

q

Vergeet - indien nodig - ook zeker uw pilletjes
tegen wagenziekte niet.

U reist met het vliegtuig
q
q

Controleer een laatste keer uw tickets en
eventueel paspoort. Zorg voor transport naar
de luchthaven.
Kleef op uw valies en reistassen een blad met
uw naam, telefoonnummer en vluchtgegevens om
uw bagage bij verlies gemakkelijker terug te vinden.

		
		

Uw vakantielijst
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Het is altijd vervelend als u ter plaatse merkt dat er iets
ontbreekt dat u niet kunt missen: een pincet om splinters
te verwijderen, de lader van het fototoestel of gsm,
de lievelingsknuffel van uw kleinste.
Een lijstje is een must!

Kleding volwassenen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Hemden/blouses
T-shirts
Sweatshirts
Truien
Vestjes
Tops
Shorts
Broeken
Jurken
Rokken
Ondergoed
Pyama’s
Zwempakken
Sokken
Sandalen
Jassen
Regenjassen
Riemen
Petten/zonnehoedjes

Reisapotheek
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Ontsmettingsmiddel
Pleisters
Koortsthermometer
Pijnstillers
Zalf tegen insectenbeten
Oorstopjes
Schaartje
Koortswerende middelen
Middel tegen diarree
Anticonceptiva
Eigen medicatie

Kleding kinderen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Hemden/blouses
T-shirts
Sweatshirts
Truien
Vestjes
Tops
Shorts
Broeken
Jurken
Rokken
Ondergoed
Pyama’s
Zwempakken
Sokken
Sandalen
Jassen
Regenjassen
Riemen
Petten/zonnehoedjes
Knuffels

Vrije tijd
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Radio/CD-speler
CD’s
DVD-speler
DVD’s
Kaartspel
Gezelschapspelen
Kleurgerief
Strandspelen
Tennisrackets
Boeken

Toilettas
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Haarborstels en kammen
Tandenborstels
Tandpasta
Shampoo
Zeep
Douchegel
Scheerapparaat/scheermesjes
Scheermousse
Deodorant
Aftershave
Make-up
Reinigingsmelk
Crèmes
Wattendoekjes
Zonnecrème
After sun
Nagelknipper
Pincet
Wattenstaafjes
Handdoeken
Washandjes

Papieren
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Adresboekje
Identiteitskaart
Bankkaarten
Rijbewijs
Verzekeringsnummer
Paspoort
Mutualiteitsklevers
Wegenkaarten
Reisgidsen
Papieren vakantiewoning

Divers
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Lakens
Kussenslopen
Hoezen
Gsm en lader
Telefoonkaart of
abonnement
Fototoestel
Verrekijker
Zakmes
Naaibenodigdheden
Elastiekjes
Plastic zakken
Wasmiddel
Toiletpapier
Zakdoeken
Regenscherm
Rugzak
Frigobox
Keukenmateriaal
Reservebril

U reist met de wagen
q

Zorg dat uw lading evenwichtig verdeeld is en zorg dat de zaken
die u onderweg kunt nodig hebben bereikbaar zijn: toiletgerief
en verbandkistje, medicijnen, frigobox, ...

q

Overschrijd nooit het maximum toegelaten gewicht van uw
dakkoffer. Vul hem bij voorkeur met zaken die veel plaats innemen maar niet zwaar zijn: schoenen, lakens, handdoeken,
strandspelen, ... en die u pas nodig hebt wanneer u ter plaatse
bent.

q

Leg geen grote voorwerpen los op de hoedenplank om uw
zicht niet te beperken en risico’s te vermijden wanneer u hard
moet remmen.

q

Indien u een fietsendrager of een dakkoffer hebt, moet u voor
en tijdens uw reis de bevestigingen zorgvuldig nakijken.

q

Denk aan spelletjes, tekenmateriaal, DVD’s e.a. voor de kinderen
voor tijdens de reis.

q

Hou er rekening mee dat verkeersregels verschillen van land tot
land. U vindt een overzicht van de meeste Europese landen
op www.verkeersregels.eu.

U reist met het vliegtuig
q

Maak een foto van de inhoud van uw bagage. Denk aan
een kleine toilettas en enkele essentiële voorwerpen voor
uw handbagage.

q

Neem geen knipmes mee op het vliegtuig. Berg het op in
uw valies.

q

Voorzie een medicament tegen luchtziekte.

Weetje
Sinds eind 2006 zijn er nieuwe regels in verband met de inhoud
van de handbagage:
- U mag enkel vloeistoffen (water en andere dranken, crèmes,
parfums, tandpasta, ...) met een inhoud van maximum 100 ml
elk, meenemen in individuele verpakkingen.
- Vloeistoffen moeten verpakt en verzegeld worden in een doorzichtige plastic zak van maximum 1 liter per passagier.
- U mag nog steeds medicijnen en voeding voor baby’s meenemen, net als vloeistoffen en parfums die u in een winkel in de
luchthaven in de EU of aan boord van een vliegtuig hebt gekocht (wel niet openen).
Bezoek zeker ook de website van de luchthaven van vertrek of
van uw luchtvaartmaatschappij voor meer details.

Huis
q

Laat geen ladder rondslingeren. Doe het tuinhuisje op slot
(om te vermijden dat het materiaal dat er zich bevindt
gebruikt wordt).

q

Geef de indruk dat het huis bewoond is met lampen die
aan- en uitgaan via een tijdschakelaar. Vergeet in dat geval
niet uw buren te verwittigen.

q

Laat geen boodschappen aan de deur of op uw antwoordapparaat die op uw afwezigheid wijzen (‘we komen de 30ste
terug uit vakantie’).

q

Verberg geen sleutel onder de mat of een bloempot.

q

Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht liggen,
op een vensterbank bijvoorbeeld.

q

Zet uw vuilnisbakken niet verschillende dagen voor de
ophaling buiten. Vraag aan een buur om het voor u te doen.
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De dag van uw vertrek
U reist met de wagen
q

Zorg dat u goed uitgerust bent. Controleer een laatste keer
uw wagen en neem een reservesleutel mee.

q

Uiteraard klikt iedereen zijn gordel vast, zowel vooraan als achteraan.
Kinderen kleiner dan 1m35 en tot 36 kg zitten in een aangepast
stoeltje of op een verhogingskussen en houden in alle omstandigheden hun gordel om. Meer info op www.bivv.be.
Weetje
Een botsing tegen 50 km/u stemt voor een kind zonder
gordel overeen met een val van meer dan 10 meter!

q

Respecteer onderweg de snelheidsbeperkingen, hou voldoende
afstand en stop om de twee uur om even de benen te strekken.

q

Betaal aan de tolplaatsen met uw kredietkaart, zo hebt u meer
tijd over voor uw volgende halte.
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Laatste controles
Kijk voordat u vertrekt nog eens na of alles in huis in orde is, zodat u zich
onderweg geen zorgen hoeft te maken of ‘s middags niet moet vaststellen
dat u de picknick vergeten bent.
q

Sluit alle deuren van uw woning.

q

Vergeet de picknick niet in de keuken, denk eraan een thermos met koffie
mee te nemen, fris water en gezonde hapjes voor de kinderen.

q

Sluit het water af en koppel alle mogelijke elektrische apparaten los.

q

Vergeet niet het koffiezetapparaat en het strijkijzer uit te zetten die u net
voor uw vertrek nog hebt gebruikt.
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De oplossingen van
P&V om met een gerust
gemoed te vertrekken

P&V heeft twee complementaire producten ontwikkeld om met een gerust
hart op reis te kunnen vertrekken. Met de Bijstand Verplaatsing kunt u op elk
moment op hulp rekenen wanneer er zich een probleem voordoet tijdens uw
reis of op uw verblijf, en dit zodra u uw woning verlaat. Dankzij de Reisverzekering is ook uw bagage gedekt plus de annulering van uw vakantie op
het laatste moment.
Hebt u nog vragen voordat u op vakantie vertrekt? Voor een snel en duidelijk
antwoord, bel gerust de Klantendienst van P&V op het nummer 02/210 95 81
(zonaal tarief) van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 18.15 uur.
De belangrijkste voordelen van de Bijstand Verplaatsing
Alle personen die onder uw dak leven, zijn het hele jaar door gedekt in België
en de rest van de wereld, ongeacht het gekozen vervoermiddel. De waarborg
Bijstand geldt ook voor uw wagen en de inzittenden bij een defect, ongeval of
diefstal in België, Europa en de landen rond de Middellandse Zee. En in
tegenstelling tot bijstandscontracten van sommige andere maatschappijen,
is uw voertuig ook thuis verzekerd, zelfs voor uw voordeur, zonder
kilometervrijstelling.
m Om als klant snel en efficiënt geholpen te worden, belt u P&V Bijstand op het
nummer 02/229 00 11 in België of +32 2 229 00 11 vanuit het buitenland.
m Geef de volgende informatie:
s uw contractnummer
s de plaats waar u zich bevindt
s de omschrijving van wat er gebeurd is
s de hulp die u nodig hebt
m

De belangrijkste voordelen van de Reisverzekering
m

U bent gedekt en wordt vergoed in geval van annulering van uw reis om
onvoorziene redenen. U bent eveneens gedekt in geval van diefstal, verlies
of beschadiging van uw bagage.

Bel onze Klantendienst op het nummer 02/210 95 81 met al uw vragen of om een
schadegeval aan te geven. Meteen na uw oproep, wordt uw dossier behandeld.

Noodnummers
Knip uit langs de stippellijn en bewaar dit lijstje binnen handbereik
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