Check-list aankomst ter plaatse
Voor een behouden vertrek
Zoals altijd ging de vakantie weer veel te snel. Met spijt in het hart pakt u uw koffers. Om zeker te zijn dat u
zorgeloos huiswaarts kunt keren, sommen we enkele zaken op die u niet mag vergeten bij uw vertrek.
Deze handige lijst kunt u afdrukken en punt per punt overlopen vóór u uw vakantiebestemming verlaat.

Financieel

Bij het verlaten van uw vakantiebestemming

• Check het betalingsverkeer via uw krediet- en debetkaart,
dankzij Belfius Direct Net.
n

• Haal de kluis leeg die u huurde in het hotel, in een
postkantoor of in een bankkantoor. U krijgt mogelijk
een waarborg terug.
• Respecteer de Europese veiligheidsmaatregelen over
de hoeveelheid vloeistoffen die u mag meenemen
voorbij de screeningpunten in de luchthavens binnen
de EU en in Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Bij het verlaten van uw hotel,
vakantieverblijf enz.
• Controleer of u zeker niets hebt vergeten inpakken.
• Check ook alle stekkerdozen: misschien steekt er nog
een (reis)adapter van uw gsm of laptop in.
• Vergeet uw reisdocumenten, portefeuille,
vliegtuigtickets en waardevolle zaken niet.
Houd ze bij op een veilige maar bereikbare plaats.
• Bel naar het onthaal om een taxi of zitplaatsen in de
bus naar de luchthaven te bestellen.
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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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