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  1.   HET PLANNEN VAN JE REIS

   Accomodatie(s) boeken

   Vliegticket(s) boeken

   Vervoer naar het vliegveld regelen

   Transfer naar de accommodatie regelen

   Auto huren

   Visum aanvragen

    Nagaan of je inentingen nodig hebt en zo ja, een afspraak maken voor deze inentingen

    Reisschema maken voor de thuisblijvers met de belangrijkste contactgegevens tijdens de reis

    Overzicht maken voor het thuisfront waar de belangrijkste zaken op staan met betrekking tot bankgegevens, 
verzekeringen en overige nuttige financiële informatie

    Belangrijke documenten (zoals de reserveringsgegevens van de accommodatie, huurauto en de vliegtickets) 
uitprinten en verzamelen in een map

   Heb je een paspoort of identiteitskaart nodig?

   Zijn je paspoort of identiteitskaart nog geldig wanneer je op reis gaat?

  2.  REGELEN OP FINANCIEEL GEBIED

   Bekijken of je bankpas geschikt is om in het vakantieland mee te betalen

   Eventueel de limiet van je bankpas aanpassen

    Zorgverzekering bekijken: voor welke zorg in het buitenland ben je verzekerd en wat zou je eventueel nog  
aanvullend moeten bijverzekeren via een reisverzekering?

   Reisverzekering afsluiten met de juiste dekking

   Annuleringsverzekering afsluiten met het juiste verzekerde bedrag

   Buitenlandse valuta bestellen in kleine coupures

   Credit card: wel of niet nodig in het vakantieland?

   Credit card limiet: is deze toereikend? 
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Hi, Ha, Holiday!

  3.  BELANGRIJKE ZAKEN OM MEE TE NEMEN OP VAKANTIE

    Paspoort of identiteitskaart

    Rijbewijs

    Visum

    Medisch paspoort met inentingen

    Bankpas, creditcard en cheques

    Mobiele telefoon en oplader

    Euro’s en eventueel vreemde valuta

    Pas van je zorgververzekering

    Contactgegevens van de reis-en annuleringsverzekering

    Belangrijke documenten (zoals reserveringsgegevens van de  
accommodatie, huurauto en de vliegtickets)

HOW 2 SPEND IT
Where lifestyle meets finance

VOLG ONS OP:

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

https://www.how2spendit.nl/checklists
https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
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