10 REISTIPS

1. Reisverzekering
Een gouden raad die we je kunnen geven: sluit zeker een reisverzekering af. Het risico op
een ongeval of tegenslag kan je nooit volledig uitsluiten. Zo kan je met een gerust hart op
vakantie vertrekken. Klik op volgende link voor meer informatie over de reisverzekering.
2. Identiteitskaart en Reispaspoort
Identiteitskaart vanaf 12 jaar
De elektronische identiteitskaart (eID) geldt als reisdocument in de landen van de Europese
Unie, in enkele buurlanden van de EU alsook in een beperkt aantal verder gelegen
toeristische bestemmingen.
Identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 11 jaar
Om buiten België te reizen, moeten kinderen die jonger zijn dan 12 jaar over officiële
documenten beschikken, zoals de KidsID of een paspoort. Die documenten vraag je aan bij
het gemeentebestuur.
Als het kind alleen reist of met één van beide ouders kan een ouderlijke toestemming
bovendien nodig zijn.
Reispaspoort
Een reispaspoort moet je aanvragen bij je gemeentebestuur. Voor de aanvraag heb je de
volgende documenten nodig:
 recente pasfoto
 identiteitskaart
 eventueel je oud reispaspoort
Vraag je reispaspoort zeker op tijd aan want de afgiftetermijn is minstens vijf werkdagen.
BELANGRIJKE TIP:
Is je identiteitskaart of paspoort nog geldig?: Hou er rekening mee dat in sommige landen je
identiteitskaart of paspoort nog minimaal zes maanden geldig moet zijn, anders kan je niet
vertrekken. Voor meer informatie contacteer ons.
3. Belangrijke reisdocumenten
Maak altijd kopieën van alle belangrijke reisdocumenten, zoals je paspoort, je vliegtickets en
andere reisdocumenten. Bewaar het niet allemaal op dezelfde plaats, maar verdeel het over
je bagage.
Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart en/of het paspoort in het buitenland, moet je bij
de politie aangifte doen.
Laat ook een kopie van je reisdocumenten achter voor de thuisblijvers. Zorg ook dat de
thuisblijvers je adres/contactgegevens van het vakantieadres hebben.
4. Bagage
Kies voor stevige reiskoffers die tegen een stootje kunnen, zodat ze zeker niet beschadigd
raken tijdens de reis. Sluit je bagage ook goed af, zodat andere personen er geen zaken
kunnen uithalen, maar ook geen dingen kunnen insteken! Voorzie ook aan elk bagagestuk
een label met je naam en contactgegevens.

10 REISTIPS

Als je met het vliegtuig reist, weeg dan op voorhand je koffer. Hierdoor vermijd je de hoge
bagagetarieven op de luchthaven.
5. Medicatie
Zorg ervoor dat je reisapotheek voldoende is uitgerust. Hierbij geldt eerder teveel dan te
weinig.
Heb je medicatie op het vliegtuig nodig, vraag aan je behandelende arts een medisch
voorschrift of attest om alle misverstanden te vermijden!
6. Vaccinaties
Controleer of je vaccinaties nodig hebt voor je vakantiebestemming en laat je indien nodig
vaccineren (min. 6 weken voor afreis).
7. Vreemde valuta
Check even met welke munteenheid je op je vakantiebestemming moet betalen en
controleer ook even de wisselkoers.
Het is ook altijd handig om wat contant geld op zak te hebben.
8. Geef dieven geen kans!
Laat waardevolle juwelen of voorwerpen thuis. Als je een uitstap maakt, neem dan een
kleine som geld mee en laat het overige in de kluis van je hotelkamer.
Vertel nooit op social media wanneer je op vakantie gaat. Zo geef je dieven vrij spel om bij je
thuis in te breken.
9. Cultuur en normen
Het is altijd goed om wat informatie op te zoeken over de cultuur en normen van je
vakantiebestemming. Toon respect voor de lokale normen en gebruiken. Zeker in verre en
exotische bestemmingen kunnen gebruiken gelden die enorm verschillen van Westerse
gebruiken.
10. Mobiel bellen en surfen op reis
Mobiel bellen of surfen vanuit het buitenland kan voor onaangename verrassingen zorgen.
Contacteer op voorhand je telefoonprovider of check online om de juiste roamingtarieven te
kennen.

WIJ WENSEN JE ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE!

