Paklijst Vakantie

Met deze paklijst vergeet je nooit meer
belangrijke spullen als je op vakantie gaat en ben je
goed voorbereid op vertraging van je koffer.
Tip: print de lijst en stuur hem door naar je vrienden.

Handbagage
__ Acculaders (fotocamera, telefoon, etc.)
__ Bankpas
__ Bagagelabel
__ Belangrijke telefoonnummers
(pas blokkeren, reisverzekering, etc.)
__ Boek
__ Bril
__ Condooms
__ Creditcard
__ Deodorant (kleine verpakking)
__ EHBO-doosje
__ Eten en drinken voor onderweg
__ Flosdraad
__ Fotocamera
__ Geld (vreemd en euro's)
__ Goed humeur
__ Telefoon
__ Instapkaart
__ Kauwgum
__ Korte broek
__ Laptop
__ Tablet
__ Lenzen
__ Medicijnen (+ reserverecepten)
__ Medisch paspoort
__ Ondergoed
__ Oordopjes
__ Paspoort
__ Pen
__ Pet
__ Pijnstillers
__ Pleisters
__ Portemonnee
__ Reisgids
__ Rijbewijs
__ Sigaretten / sigaren
__ Slaapmasker
__ Sleutels (huis, auto, etc.)
__ Sieraden

__ Snoep
__ Sokken
__ Spel kaarten
__ T-shirt
__ Tandenborstel
__ Tandpasta (klein tubetje)
__ Tijdschrift
__ Trui of vest
__ Tickets trein / boot / vliegtuig
__ Verfrissingsdoekjes
__ Wegenkaart
__ Zakdoekjes
__ Zorgpas
__ Zonnebrandcrème (kleine verpakking)
__ Zonnebril
__ Zwembroek

Koffer
__ Aansteker
__ Anti-diarreemiddel
__ Aftersun
__ Aftershave
__ Batterijen
__ Bagagelabel
__ Bodymilk
__ Boeken
__ Broekriem
__ Crèmes
__ Doucheschuim
__ Gel
__ Handdoeken
__ Haarborstel
__ Hangslotje koffer
__ Jas
__ Jodium
__ Kam
__ Korte broeken
__ Kussensloop
__ Lange broeken
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__ Mondwater
__ Nachtkleding
__ Nagelknipper
__ Notitieboekje
__ Ondergoed
__ Overhemden
__ Parfum
__ Pincet
__ Rugzak(je)
__ Scheerapparaat / scheermesjes
__ Scheerschuim
__ Schoenen
__ Shampoo
__ Spelletjes
__ Seksspeeltjes
__ Slippers
__ Sokken
__ T-shirts
__ Tandpasta

__ Tijdschriften
__ Toilettas
__ Verzorgingsproducten (overige)
__ Massage-olie
__ Wattenschijfjes
__ Zaklantaarn
__ Zakmes
__ Zeep
__ Zonnebrandcreme (hoge factor)
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Een goede reis en een hele fijne vakantie gewenst!
www.lovetrips.nl

Volg Lovetrips op facebook.com/lovetripsnl en instagram.com/lovetripsnl

