
 

 
 
 
 
Heerlijk, de vakantie is in zicht! Heb je alles goed geregeld en de juiste  
voorbereidingen getroffen? Gebruik deze checklist van Waanzinnige Wereld  
om er zeker van te zijn dat je met een gerust hart op vakantie kan gaan. 
 
Het zou kunnen dat niet alle punten op jou van toepassing zijn. Vink ze dan gewoon af. 
 
Algemeen 

� Sluit een reis- en annuleringsverzekering af 
� Controleer of je paspoort en/of rijbewijs nog geldig is 
� Vraag een internationaal rijbewijs aan 
� Controleer of je een visum nodig hebt en vraag deze aan 
� Regel eventuele vaccinaties 
� Vraag een medicijnpaspoort aan 
� Stel je betaalpas in voor het werelddeel waar je naartoe gaat 
� Vraag een creditcard aan 
� Pin alvast (lokaal) geld bij de bank 
� Maak je auto vakantie-klaar 
� Vraag (tol)vignetten aan 
� Controleer je mobiel abonnement. Is deze geldig op je vakantiebestemming? 
� Zet krant en tijdschrift abonnementen tijdelijk stop of laat ze doorsturen naar een bekende 
� Sla alvast belangrijke telefoonnummers op (verzekering, huisarts, bank, ambassade) 

 
Thuis 

� Deuren en ramen sluiten 
� Deuren en ramen op slot (vergeet je schutting- en schuurdeur niet) 
� Ventilatieroosters openzetten 
� Wasmachine kraan dichtdraaien 
� Zet de verwarming uit 
� Sluit de gaskraan 
� Berg waardevolle spullen op 
� Electrische apparaten uitschakelen en de stekkers uit het stopcontact halen 
� Koelkast opruimen (Zet je hem uit? Laat de deur dan openstaan) 
� Diepvries opruimen (Ontdooien? Laat de deur daarna openstaan en zet hem uit) 
� Prullenbakken legen 
� Spoel toiletten door en maak afvoerputjes schoon 
� Planten water geven 
� Eventueel gordijnen en andere raamdecoratie sluiten 
� Stel slimme verlichting of tijdschakelaars in 

 
Vergeet ook niet om een bekende te vragen die voor jou de planten binnen en buiten water geeft, de 
post opruimt, containers aan de weg plaatst en op je huisdieren past. Hij of zij kan direct even kijken 
of alles thuis nog in orde is. Geef hem of haar wel een sleutel van je huis, schuur, brievenbus en/of 
schuttingdeur. Geef de gegevens van je vakantiebestemming ook door. 
 
Het kan ook verstandig zijn om je buren te vertellen dat je op vakantie gaat en ze het telefoonnummer 
van de persoon te geven die op jouw huis past.  
 
Download ook de paklijsten van Waanzinnige Wereld. Zo weet je zeker dat je niets vergeet! 

Checklist voor jouw vakantie 


