Checklist Persoonlijke zaken:
(Uiteraard kunt u items wegstrepen die voor u niet van toepassing zijn!)

reispapieren en documenten:
! Geldig paspoort (moet nog minimaal een ½ jaar geldig zijn)
! kopie van dit paspoort of van identiteitskaart (voor het geval dat…)
! Vaarbewijs/ rijbewijs (handig bij huren van brommer/scooter/auto)
! geldig visum, indien nodig (voor Turkije: https://e-visums.nl/turkije)
! Papieren van uw reis- en annuleringsverzekering
! Internationale zorgverzekeringspas. Ook wel "European health
Insurance Card" genoemd. Zie ‘handige links’ op onze website.
! …………………………………….
financiën en geldzaken:
! betaalpasje
! creditkaart
! travellers cheques
! contant geld voor heenreis
! contant geld in de valuta van het land van bestemming
! ……………………………………
foto en video:
! fotocamera
! oplader
! adapter(s)
! flitser en oplader
! cameralenskapje, extra lenzen, lenskapjes
! borsteltje en schoonmaaklapjes
! UV-filters
! memory kaartjes
! videocamera / GoPro
! …………………………………..
! …………………………………..
kleding:

! Nautisch schoeisel of schoenen met grip en zeewaterbestendig (géén

!
!
!
!
!
!

zwarte zolen of hakken en geen surfschoentjes). In sommige
vaargebieden, of tijdens oversteken, zijn laarzen met antislip wel
prettig.
Waterschoentjes ter bescherming tegen stekels zee-egels.
Wandelschoenen
Wind- en/of waterdichte zeilkleding of regenkleding voor de langere
trajecten (tijdens de nacht).
Thermo onderkleding, eventueel – voor koude bestemmingen
Warme (fleece) trui voor ‘s avonds
Ondergoed; voldoende voor 1 week
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! Korte broek; 2 of 3
! Lange broek
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sokken / kousen
T-shirts
blouses, lichte met lange en korte mouwen
Shirt met lange mouw (handig tegen verbranden/muggensteken)
Zwemkleding; 2 stuks voor als er 1 nat is
Zwemvliezen (eventueel)
snorkelset (eventueel)
grote badhanddoek
handdoek van micro fiber is snel weer droog
theedoek
keukendweiltje
……………………………………
……………………………………

toiletartikelen: (per persoon in een toilettasje is handig; bovendien in kleine
verpakkingen van 100 ml: het is maar voor 1 week)
! tandenborstel
! tandpasta
! tandenstokjes/flosmateriaal
! zeep of showergel
! shampoo en conditioner
! kam/haarborstel
! scheermesje
! scheerzeep
! deodorant
! nagelschaartje
! haarband/elastiek – eventueel
! lippenbalsem met beschermingsfactor
! voor contactlezen: lenzenvloeistof
! ……………………………………
! ……………………………………
nautische en technische uitrusting:
! Zonnebrand, waterbestendig en minimaal factor 15
! Zonnebril (brillenkoordje kan handig zijn)
! Petje of hoed tegen de zon
! Muggencrême met DEET
! Zeilhand-schoenen (eventueel)
! Mobiele telefoon en oplader
! Leesboek(en)
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! Leesbril (eventueel)
! reisgids(en)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

talengidsje
klein zaklantaarntje (met volle batterijen)
hoofdtelefoontje (ook meestal handig in het vliegtuig)
MP3 speler
wekkertje
zakmes en opvouwbaar tangetje (NIET in handbagage!)
Klein rugzakje voor excursies
…………………………………..
…………………………………..

farmaceutisch: - denkt u er om deze in de originele verpakking mee te nemen!
! Zeeziekte bestrijdingsmiddel(en)
! Paracetamol, Ibuprofen, aspirine, of ander pijnbestrijdingsmiddel
! Uw voorgeschreven medicatie van uw arts (indien van toepassing)
! beschermingsmiddel(en) tegen insectenbeten
! ……………………………………
! ……………………………………
★ Niet noodzakelijke kostbaarheden thuislaten. ★

En waar kunt u dit allemaal het beste in doen?
Wat u ook doet, neem vooral geen harde koffer mee! Op de meeste boten is de
plek minimaal, dus neem een flexibele sporttas of backpacktas mee. Die kunt u
goed wegstouwen onder een bed of in een kastje frummelen.
Meestal al aan boord:
• Bedlinnen: zowel dekbed, overtrek, kussensloop en onderlaken liggen aan
boord: als een set geseald, gewassen en gestreken
• Vaak ook twee handdoeken per persoon: vraagt u dit na bij ons.
• Navigatieapparatuur en kaarten
• EHBO-kit
• Handkompas / peilkompas
• Reddingsvesten
• Keukengerei
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