
 
 

Voordat: 
□ identiteitskaart, geldigheid paspoort 
□ rijbewijs / vertaald rijbewijs (anwb). 
□ ESTA BZW. VISUM te krijgen 
□ VLUCHT BOEKEN 

□ Boek HOTELS / MOTELS  in de buurt van toeristische bestemmingen zoals NATIONALE PARKEN. 

□ Boek de HUURAUTO vanuit huis. 

□ KREDIETKAART (eventueel extra prepaid) 
□ verduidelijk vaccinaties 
□ huisarts routineonderzoek / tandarts 
□ Emergency ID (bloedgroep, vaccinaties, allergieën, orgaandonatie) 
□ Bepaal route en adressen. Google Earth-export. kml(z) of .gpx voor het navigatiesysteem. 
□ Plan uw REIS NAAR DE LUCHTHAVEN (EXTERNE BUS, TREIN, taxi, auto, kennissen) 

 

Een week van tevoren: 
□ Ruil of bestel DOLLARS voor de eerste paar dagen. 
□ herlaad prepaid credit card 
□ Verduidelijk kredietlijnen. Hoeveel kan in één keer / per dag worden opgenomen? 
□ verduidelijk de dispositie 
□ reischeques  
□ EC-kaart geactiveerd in het buitenland? 
□ Maak duidelijk wie mailboxen leegt of een aanvraag voor mailopslag indient. 
□ controleer automatisch licht / jaloezieën 
□ huisdieren verduidelijken 
□ REISVERZEKERING 
□ Controleer apparaten zoals een haardroger op geschiktheid voor 110V. 
□ notebook (updates / back-up / internet testen met mobiele telefoon / bios-wachtwoord in geval van 

diefstal) 
□ Noteer wanneer doorlopende opdrachten worden gedebiteerd en wanneer er geld op de rekening 

terechtkomt. 
□ Bonuskaarten (Miles & More, programma's van hotelpartners, supermarkten, restaurants) 
□ Maak bijvoorbeeld afspraken in de Google-agenda en synchroniseer ze met je mobiele telefoon. 
□ TIPS TEGEN JETLAG 

 

Dagen voor 
□ laad batterijen op (mobiele telefoon, camera, notebook etc.) 
□ Controleer alle apparaten opnieuw, inclusief accessoires. 
□ Maak het huis "klaar voor vakantie", elektriciteit, water etc., huissleutels verduidelijken, lege koelkast, 

ontdooien? Trek de stekker uit het stopcontact, wees voorzichtig met zekeringen zoals kleine 
verwarming / uit. 

□ sluit ladders op om in te breken 
□ facturen vooraf overmaken zonder doorlopende opdracht 
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□ schakel internet roaming uit op mobiele telefoons 
□ veronderstel auto 
□ inchecken / uitchecken luchthaven 
□ pak handbagage en koffers in 
□ Check-in vlucht (zitplaatsreservering meestal al mogelijk bij boeking) 
□ controleer het bagagegewicht 
□ Schrijf wachtwoorden op voor toegang onderweg, aangezien velen automatisch inloggen. 
□ Telefoonnummers allemaal met internationale toegangscode in de mobiele telefoon? Telefoonboek 

online synchronisatie. 
□ laad USB met muziek / entertainment (let op geen illegale kopieën vanwege de douane) 
□ CHECK DE AVOND ERVOOR? 
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Gepäck: 
□ Kleding, zo min mogelijk, is gewoon te goedkoop om in de USA te kopen. 
□ lang vest voor in de auto (air conditioning) 
□ batterijen voor alle apparaten en oplader 
□ statief 

□ navi 

□ REISEADAPTER (AMAZON) zijn erg duur in de Verenigde Staten. 
□ waszak 
□ converter (rekenmachine of app) 
□ eventueel wandelrugzak en wandelstokken 
□ verrekijker 

□ waspasta 
□ REISAPOTHEEK (het beste in elkaar zetten in de apotheek) 
□ Alles wat kan lekken, puur in plastic zakjes. 
□ Markeer het TWA KOFFERSLOT en de koffer en maak een foto van de koffer om verlies te melden. 
□ Bagagelabel (NIET het huisadres) naam en bestemmingsadres en telefoonnummer. Je kunt hem het 

beste in de koffer leggen. bagage-informatie LUFTHANSA. 
- Vergeet niet de koffer (23 kg) te wegen! - 
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handbagage 
□ vliegtickets 
□ boekingsbevestigingen (trein, vlucht, hotels, huurauto) 
□ ID-kaarten, paspoort, rijbewijs 
□ verzekeringsdocumenten 
□ geld, creditcard etc. 
□ Nicorette, sigaretten / gewoon een aansteker 
□ tijdschriften / boeken of Kindle 
□ Simcode, TAN's of token 
□ brillen, zonnebrillen, lippenbalsem, zakdoeken 
□ SLAAPMASKER en oordopjes, nekkussen, dikke sokken 
□ camera 

□ mobiele telefoon 

□ notebook 

□ harde schijf / opslag 
□ medicatie (met bijsluiter) 
□ schoonmaakdoekjes (toilet) 
□ Desinfectiemiddel (sprays of handdoeken geen flessen) niet meer dan 100 ml. Verpak de vloeistof in 

een doorzichtige plastic zak. 
□ MP3-speler en koptelefoon 
□ Case-toets of sleutel nummer 
□ notitieblok en pen 
□ drankjes (alleen kopen na inspectie) 
□ ANWB / AAA-kaart 
□ Verkeerde portemonnee met ongeldige kaarten en een paar dollar. 
□ NIEUW: sinds juli 2014 moet het mogelijk zijn om elk elektrisch apparaat op een luchthaven in de VS in te 

schakelen volgens de TSA. Let dus op een volle batterij of neem een stroomadapter mee. Geen origineel 
ingepakte apparaten in je handbagage, want die zijn meestal leeg. 
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APPS voor smartphones: 
Er zijn veel handige apps voor Android en Apple die handig zijn voor onderweg. Hier zijn een paar 
ideeën. 

□ State Department is erg handig en offline beschikbaar. Adres / telefoonberichten 
□ luchtvaartmaatschappij 
□ huurauto 
□ Google Pack: Vertalen, zoeken, e-mail, kaarten, Google Photo  
□ Google Maps of vergelijkbaar 
□ converter 
□ notebook (voor winkelherinneringen, etc.) 
□ McDonald's, Starbucks, Subway-app is een kwestie van smaak 
□ beeldservices (Google Foto's, iCloud-foto's, Flickr) 
□ ANWB 
□ AAA (Kan alleen worden gedownload in de USA) 
□ Gasbuddy App (Kan alleen worden gedownload in de USA) 
□ Banking 
□ wereldklok / wekker 
□ barcodescanner voor prijsvergelijking 
□ Phone Tracker om opnieuw te vinden 
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Cloud: 
Diefstal is altijd een slechte zaak. Gelukkig zijn er wolken zoals Google Drive, Apple iCloud of Dropbox 
waar je je belangrijke documenten en informatie kunt opslaan. Gelukkig kun je nu overal een 
internetverbinding vinden. Uw mobiele telefoondief kan er ook bij gevonden worden. 
 

□ kopie ID-kaarten, reisverzekering, rijbewijs 
□ kaartnummers + blokkeernummers 
□ Esta. 
□ foto's 
□ reserveringen (hotels, huurauto's, vluchten) 
□ autoroute (maak Google Maps, aangezien de verkeersomstandigheden daar ook worden 

weergegeven) 
□ Telefoon adresboek hotel, adressen etc. (synchroniseren met huur mobiele telefoon) 
□ boekhoudkundige (uitgaven controle) aantallen reischeques 
□ serienummers van apparaten 
□ PIN nummers (PUK!) (enigszins veranderd b.v. Alle nummers plus één of achteruit) 
□ geneesmiddelen met actieve ingrediënten 

 
 

Ter plekke 
□ bescherming tegen insecten (bijv. NoBite, de lokale zijn daar niet effectief) 
□ insectenbeten zalf 

□ zonbescherming (crème en dop) 
□ geheugenkaart 

□ kleding (outlets) 
□ koeltas (batterijen of 12V) 
□ klamboe 
□ ;-) Vakantie briefkaart: Bernd Krammer, Eitweg 52, A-9421 St. Andrä. 
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Boodschappenlijst 
Hier zijn een paar dingen die je al kunt kopen bij 
Amazon in Nederland. 

• Kleding zo min mogelijk. Je kunt ze beter 
in de VS kopen. 

• Indien u uw gebruikelijke boodschappen 
mee wilt nemen, dient u zich vooraf te 
informeren onder Import food to the USA. 

Voor de vlucht 

• koffer / trolley 

• kofferweegschaal zodat u op de 
terugvlucht onder de 23 kg blijft. 

• TSA - slot 

• slaapmasker, nekkussen, 
oordopjes 

• compressiekousen  / dikke sokken 

• moisturizer en lipverzorging 

• desinfecterende doekjes 

• Nikorette voor rokers. 

 

Voor de Verenigde Staten 

• Bestel simkaart bij Amazon of 
Simlystore. U kunt in de Verenigde 
Staten ook prepaid simkaarten krijgen.  

• Bestel de eerste paar dagen dollars. 

• Navi met kaartmateriaal uit de VS kunt u 
het beste lenen bij Garmin of met een 
huurauto. 

• 220V / 110V adapter per Schuko en 
platte stekker plus eventueel verdeler. 

• USB auto adapter 

• USB oplader 

• reisfön 

• geld riem / borstzak 

• Insectenbescherming zoals NoBite kan 
ook ter plaatse worden verkregen. De 
lokale bevolking helpt NIET tegen 
muggen. 

• toilettas 

• EHBO doos 

• Pacsafe en een staaldraad met slot om 

het stelen van de auto moeilijk te 

maken. 
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