Check-list aankomst ter plaatse
Voor een ontspannen vakantie
U komt aan op de camping of in het hotel, de bungalow, de studio, het appartement … en bent vastbesloten om te
relaxen. Hieronder lijsten we enkele punten op die uw aandacht verdienen, zodat uw vakantie optimaal verloopt.
Druk deze handige lijst af, en overloop ze bij uw aankomst.

Financieel
• Laat winkeliers, uitbaters van hotels en restaurants enz.
nooit alleen met uw kredietkaart.
• Huur een kluis in het hotel, in een postkantoor of in een
bankkantoor voor uw waardevolle zaken. Bewaar hierin
ook kopieën (op papier en elektronisch op een USB-stick)
van uw belangrijkste reisdocumenten, zoals uw
identiteitskaart.
• Zoek, indien u dat wenst, een hotspot waar u draadloos
kunt surfen, om via Belfius Direct Net uw rekeningsaldo
en kaartverrichtingen te controleren.
• Neem nooit meer cash geld mee dan nodig.

Veilig en rond uw verblijf
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Bij het inchecken op hotel
• Check zo vroeg mogelijk in. Zo vermijdt u dat iemand anders
uw kamer innam omdat het hotel overboekt heeft.
n
• Vraag naar gratis upgrades voor uw hotelkamer.
n

• Houd uw kind(eren) steeds in het oog, zeker op het balkon,
bij de lift of in en rond het zwembad.
n
• Verken met uw kind(eren) de weg naar uw verblijf.
• Lees de veiligheidsinformatie die u vindt in uw verblijf
en zorg ervoor dat u en uw gezin weten waar zich de
dichtstbijzijnde nooduitgang bevindt.
• Verlaat in geval van brand altijd het gebouw waarin u
verblijft via de trappen.
• Zorg ervoor dat uw meegebrachte toestellen de juiste
adapter hebben en geschikt zijn voor de lokaal gebruikte
voltage.
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Varia

Handige contactgegevens
Vragen over uw bank- en verzekeringszaken?

Bel naar +32 2 222 12 02 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur
en op zaterdag van 9 tot 17 uur)

Bankieren via telefoon:

+32 2 222 71 00 (Belfius Direct Phone)

Bankieren via het internet:

Belfius Direct Net

Beursverrichtingen:

+32 2 222 71 00 (kies optie “0”) (Comfort Banking)

Uw Belfius-kantoor:
Ziekenhuis op bestemming:
Huisarts op bestemming:
Lokale verantwoordelijke van de touroperator:
Belgische ambassade/consulaat op bestemming:
Europees noodnummer:

112

Politie (bruikbaar in België):

101

Brandweer (bruikbaar in België):

100

Anti-gifcentrum:

+32 70 245 245

Belfius Assistance:

+32 2 762 77 00 (niet om Belfius Assistance aan te vragen)

Contactgegevens van mijn verblijfplaats:
Naam van verblijfplaats:
Straat + nummer:
Postcode + gemeente:
Land:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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