Preventietips voor op reis of vakantie
Is uw bagage tijdens uw vakantie beschadigd, verloren of gestolen? Dan wordt dit in de meeste
gevallen vergoed als u een reisverzekering heeft. Er mag alleen geen opzet in het spel zijn. En u moet
er zelf alles aan gedaan hebben om de schade te voorkomen. Met onze preventietips gaat u goed
voorbereid op reis.
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Check uw dekking

Gaat u buiten Europa op vakantie? Check vooraf of uw reisverzekering
werelddekking heeft. Check bij een wintersportvakantie op wintersportdekking.

Reisdocumenten

Maak een digitale kopie van uw belangrijkste (reis)documenten, zoals rijbewijs,
paspoort en bankpassen en mail dit naar uw eigen e-mailadres. Zo kunt u
overal via internet deze documenten ophalen.

Foto’s

Maak foto’s van waardevolle spullen die u bij u heeft. Handig als u wordt
bestolen of schade oploopt.

‘Hulp op Zak’ app

Sla uw gegevens op in een app. Zoals ‘Hulp op Zak’. U heeft deze dan altijd bij
de hand. Hier staan ook de belangrijkste internationale noodnummers in.

Geld

Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en neem weinig contant geld
mee.

Bagage inpakken

Neem uw waardevolle spullen in uw handbagage mee (zoals uw iPad of laptop).
En verdeel uw reisbagage over meerdere tassen/koffers als dat kan.

Bagage kwijt

Als uw bagage kwijt of beschadigd raakt tijdens een vlucht, meld dit meteen
als op het vliegveld aankomt bij de luchtvaartmaatschappij. U ontvangt dan
een P.I.R. Rapport of formulier. Met de bagagesticker op uw vliegticket moet
u bewijzen dat de bagage onder uw ticket is ingecheckt. Bewaar dit ticket dus
goed.

Kluisje

Gebruik op uw vakantieadres een kluisje voor waardevolle spullen en
reisdocumenten.

Uit het zicht

Gebruik voor uw geld, betaalpassen en reisdocumenten een borst- of een
buiktasje en draag dit zoveel mogelijk buiten het zicht.

Auto check

Laat uw auto of camper vooraf checken bij de garage of zorg voor een beurt.
Autopech onderweg is heel vervelend.

Inpakken

Pak uw auto en eventuele aanhanger pas in op de dag van vertrek. En laat
waardevolle spullen niet achter in de auto.

Parkeren in het buitenland

Parkeer onderweg op veilige, drukbezochte parkeerplaatsen langs de snelweg.
Hier loopt u minder risico op een overval.
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