
Checklist ‘Veilig op reis’
Voorbereiding
o   Neem meerdere betaalpassen en portemonnees mee.
o    Controleer op tijd of uw paspoort nog geldig is en of u een visum nodig heeft voor uw bestemming.
o   Leer belangrijke zinnen in de taal van het land van uw bestemming uit uw hoofd.
o    Check op tijd welke vaccinaties u nodig heeft.
o    Neem een los slot mee, zodat u uw bagage onderweg ergens aan vast kunt zetten. 
      Bovendien kunt u uw koffer dan gebruiken als kluis op uw hotelkamer (als er geen kluisje is).
o    Gebruik een TSA-slot voor uw koffer.
o    Zorg voor een goede reisverzekering die voldoende dekt.
o   Met een Secrid Wallet zijn uw betaalpassen beschermd tegen ongewenst uitlezen. 
o   Er bestaan ook speciale anti-diefstal rugtassen.
o   Koop een prepaid creditcard. Daar kan niet meer af dan wat er op is gezet.
o   Gaat u naar een koude bestemming? Neem dan thermo-ondergoed mee.
o   Zoek op tijd uit of u medicijnen gebruikt die gelegaliseerd moeten worden voor het betreffende land van bestemming.
o   Neem een zaklamp en een zakmes (in de ruimbagage) mee.
o   Koop een underseater. Dat is een handbagagekoffer die u onder uw vliegtuigstoel kunt schuiven.  
    Zo heeft u altijd zicht op uw spullen.
o   Maak kopieën van uw paspoort en stop deze in uw ruimbagage, handbagage en jaszak/broekzak.
o   Maak een EHBO-kit met pleisters, een desinfectiemiddel, zonnebrandcrème, anti-muggenmiddel en diarreeremmers.
o   Maak gebruik van Pack It pouches om uw bagage te beschermen (o.a. tegen lekken van shampoo).
o   Verdiep u in andere culturen. Voor dames: draag eventueel een hoofddoek en kleed uzelf gepast naar gebruik van  
       bestemming.
o   Neem een telefoonnummer mee van uw bank, zodat u uw pas kunt blokkeren als dat nodig is.
o   Zet telefoonnummers van de lokale autoriteiten en de Nederlandse ambassade in uw telefoon.
o   Bewaar reisgegevens en documenten ‘in the Cloud’, zodat u in geval van nood kopieën kunt printen.

Tips voor op de luchthaven
-  Lees van tevoren in welke vertrekhal u moet zijn en wees op tijd. 
-  Neem niet teveel bagage mee. Verdiep u in de richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij.
-   Laat uw bagage sealen op het vliegveld tegen beschadigen, diefstal, openbarsten, drugssmokkel en zoekraken.
-   Als u gaat backpacken, koop dan een backpackhoes ter bescherming van uw bagage.
-   Laat de bagage op de bagageband liggen en ga naar de douane als u het vermoeden heeft dat er iemand in uw bagage 
   heeft gezeten.
-   Gebruik een bagagelabel dat u kunt dichtklappen (verkrijgbaar bij Seal & Go) en schrijf nooit uw woonadres op het label.
-   Laat uw bagage op nooit onbeheerd achter.

Tips voor tijdens de reis
-   Zet uw foto’s tijdens de reis al ‘in the Cloud’ (voor het geval dat uw camera zoekraakt of kapot gaat).
-   Draag een petje of hoed tegen de zon. Zo voorkomt u een zonnesteek.
-   Gaat u wandelen in een bos? Bedek dan uw onderbenen tegen insecten.
-   Neem een nepportemonnee mee (zonder geld) en draag die op een duidelijk zichtbare plek (als afleiding).  
-   Draag uw geld in een money belt op uw lijf en verstop het op meerdere plekken.
-   Drink genoeg water tegen de hitte.
-   Ga niet internetbankieren in een internetcafé.
-   Kijk goed voordat u automatisch uw pincode intoetst. In sommige landen staan de cijfers namelijk in een andere 
  volgorde. Vergeet uw bankpas niet. In sommige landen komt eerst het geld uit de muur en dan de pas.
-   Neem geen vreemden mee naar uw hotelkamer.
-   Plaats geen foto’s op social media tijdens de reis. Zo weten inbrekers dat er niemand thuis is.  
   Plaats de foto’s pas als u weer thuis bent.
-  Bescherm uw ogen met een goede zonnebril met UV400 glazen.
-   Wees voorzichtig met voedsel dat u kunt kopen op straat.
-   Pas op voor oplichters. Bijvoorbeeld: neppriesters in India of frauduleuze taxichauffeurs. `
    Spreek in een taxi altijd van tevoren een prijs af of vraag om de meter aan te zetten.
-   Pas op voor zakkenrollers. Laat u niet afleiden, dit kan een truc zijn.
-   Show niet met uw paspoort of portemonnee.
-   Zet uw hotelkamer op slot met het extra haakje of kettinkje, als dat er is.
-   Neem dagelijks niet meer contant geld mee dan nodig is.
-   Vermijd hotelkamers met een ingang aan de straatzijde.
-   Informeer naar wijken die u beter kunt mijden.
-   Accepteer nooit zomaar een drankje en zorg dat u niet teveel alcohol drinkt in nabijheid van vreemden, als u alleen reist.
-   En tot slot: gebruik altijd uw gezonde verstand.


