Check-list voorbereiding
Voor een zorgeloze vakantie
Eindelijk is het zo ver: u vertrekt op vakantie. Maar hebt u aan alles gedacht opdat het een onvergetelijke belevenis zonder zorgen wordt? Om het u makkelijk te maken, lijsten we hieronder enkele zaken op die u zeker niet mag
vergeten vóór u vertrekt. Druk deze handige lijst af en overloop ze vóór uw vertrek.

Geld
• Zal ik ter plaatse makkelijk aan het geld kunnen
om de reis te betalen?
n
• Steekt mijn Belfius Card Reader in mijn bagage om vanop
afstand te bankieren via Belfius Direct Net?
n
• Heb ik al mijn bankkaarten bij en zijn ze nog voldoende
lang geldig?
n
• Heb ik mijn reis al betaald (of het voorschot)?
• Heb ik wat extra cash op zak voor noodgevallen of voor
tijdens de terugreis?
• Heb ik de limiet van mijn kredietkaarten aangepast?
U kunt dit zelf doen via onze apps, Belfius Direct Net
of uw kantoor.

n
n

n

• Heb ik nagegaan (via Belfius Direct Net of uw kantoor)
of mijn kaarten geactiveerd zijn voor het land of de zone
waar ik naartoe ga?
n

Verzekeringen

n

• Heb ik de politie gewaarschuwd dat ik op reis ga en dus
afwezig zal zijn?

n

• Heb ik een betrouwbare buur of familie gewaarschuwd
dat ik afwezig zal zijn, en zullen zij letten op mijn
huisdier(en)?

n

• Gaf ik iemand die ik vertrouw ook een huissleutel,
voor in noodgevallen?

n

• Weten mijn familie en vrienden hoe ze mij kunnen
bereiken tijdens mijn vakantie?

n

• Beschikt mijn bank over mijn juiste contactgegevens
(aanpasbaar via Belfius Direct Net en in uw kantoor)?

n

• Zijn alle waterkranen gesloten bij vertrek?

n

• Zijn alle toestellen in mijn huis uitgeschakeld bij vertrek? n
• Trok ik zo veel stekkers als mogelijk uit de contactdozen bij vertrek?

n

• Is het fornuis uitgeschakeld?

n

• Liggen er nog bederfelijke voedingswaren in de koelkast? n

• Genieten mijn gezin, mijn voertuig en mijn huis de juiste
verzekeringen?

n

• Zijn de verzekeringen nog voldoende lang geldig?

n

• Heb ik alle vereiste inentingen gehad?

n

• Heb ik een reisannulatieverzekering?

n

• Heb ik een lijstje bij van handige telefoonnummers,
(e-mail)adressen en info (bv. polisnummer) over mijn
verzekeringen?

n

• Voerde ik dit lijstje ook in in mijn gsm?

n

Praktische voorbereidingen
• Is mijn paspoort, visum of identiteitskaart lang genoeg
geldig?

• Zullen alle facturen tijdig betaald worden?

n

• Heb ik een kopie (op papier en elektronisch op een USBstick) genomen van mijn belangrijkste reisdocumenten
(bv. visum, paspoort, bevestiging van uw hotelreservatie
en de betaling)?
Deze kopieën kunt u straks bewaren in een kluis van het
hotel.
n
• Heb ik al een autovignet gekocht (indien nodig)?

n

• Heb ik de vliegtuigtickets mee?

n

• Steekt in mijn bagage het bewijs dat ik een hotelkamer,
appartement enz. gereserveerd en eventueel al betaald
heb?
n

• Is mijn wagen in piekfijne conditie (olie- en waterpeil,
werking van de lichten, bandendruk enz.)?

n

• Staat de verwarming op een zo koud mogelijke stand
(anti-vriesstand)?

n

• Trof ik maatregelen om de planten in huis en tuin te
laten verzorgen?

n

• Zijn alle ramen en deuren stevig gesloten?

n

• Controleerde ik de werking van het alarmsysteem?

n

• Kan ik mijn koffers/bagage goed sluiten?

n

• Dragen mijn koffers een herkenbaar merkteken en
mijn thuis- en bestemmingsadres?

n

• Heb ik alle adressen bij van de personen waarnaar ik
een kaartje wil sturen?

n

• Bestelde ik identificatieklevers van het ziekenfonds?

n

• Steekt er in mijn bagage een reisadapter?

n

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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