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CHECKLI ST

Kled i j hem haar kind kind
sweater, pullover
hem d/ bloes
broek
rok/ kleed
short
T-shirt
j as/ regenjas
zwem broek/ badpak/ bikini
ondergoed
zakdoeken
kousen/ sokken
pyjam a/ nachtkleed
schoenen
sandalen
slippers
hoed/ pet / sjaal
r iem
zak voor vuile was

T o i let g er ief hem haar kind kind
badhanddoek
washandje
zeep/ reinigingslot ion
kam / borstel
sham poo/ douchegel
scheergerief
tandenborstel
tandpasta
nagelknipper/ vij lt j e
wat ten
oorstaafj es
papieren zakdoekj es
deodorant
m ake-up
zonneolie/ m elk
aftersun
m aandverband
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EHBO hem haar kind kind
pijnst iller
huidzalf ( insecten/ zon)
pleisters
ontsm et t ingsm iddel
snelverband
allergie-m iddel
persoonlij ke m edicat ie
m edicinale recepten
voorbehoedsm iddelen

Docu m en t en
ident iteitskaart
kinderpas m et foto
reispas
rij bewij s (evnt  internat ionaal)
reisbij standsverzekering
inent ingscert ificaten
m utualiteitsbadge
reisdocum enten
geld
t raveller cheques
bankcontactkaart
kredietkaart
adressenboekje

On t sp an n in g
lectuur
gezelschapsspelen
kaartspel
reisboeken
toerist ische kaart
verrekij ker
rugzak
heuptasje
fotom ateriaal
film s
videomateriaal
reservebat terij en
walkm an
playstat ion
st randbal
zwem bad/ arm bandjes
luchtm at ras
zwem bril
duikm ateriaal
golfmateriaal
persoonlij k sportgerief
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Voor d e k i n d er en
reiswieg
luiers
toiletpapier
keukenrol
zalfjes/ poedert jes
m elkfles
flessenverwarm er
fopspeen
voeding
buggy
draagzak
parasol
knuffeldier
speelgoed

Div er sen
reiswekker
uurwerk
reservebril
zonnebril
contact lensat t r ibuten
naaitasje
veiligheidsspelden
schaar
zakm es
touw/ elast iekjes
lucifers/ aansteker
kleefband
hangslot
st room adapter
zaklam p
woordenboek
papier/ schrij fgerei
schoensm eer
waspoeder
plast iek zakken
gsm en oplader

Th u is
stopcontact  niet  gebruikte
toestellen uit t rekken
diepvries laten aanstaan
koelkast  laten aanstaan of
leegm aken en deur op kier

buren/ vr ienden of fam ilie
verwit t igen (evt . sleutel geven)
planten water geven
voor huisdieren laten zorgen
brievenbus laten ledigen


