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CHECKLIST

ALTIJD HANDIG!!!

G O E D E K O F F E R . N L

 

Met deze checklist is het inpakken van je koffer, reistas of 

handbagage koffer een fluitje van een cent

Nog geen koffer? Bekijk de 
goedkoopste koffers op 

Travelbags.nl

https://goedekoffer.nl/
https://tc.tradetracker.net/?c=15082&m=12&a=310309&r=checklistkoffers&u=https%3A%2F%2Fwww.travelbags.nl%2Fkoffers%2F


VAKANTIE CHECKLIST

 

☐  Paspoort / ID kaart

☐  Rijbewijs

☐  Bankpas / creditcard

☐  Contant geld

☐  Reispapieren

☐  Reis- annuleringsverzekering

☐  Medicijnen

☐  Visum (buiten de EU)

☐  Zorgpas

☐  Vliegtickets

☐  Medisch paspoort

 

 

Belangrijke reisdocumenten
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VAKANTIE CHECKLIST

 

☐  Tandenborstel

☐  Tandpasta

☐  Deodorant

☐  Shampoo

☐  Douchegel

☐  Zonnebrand creme

☐  Aftersun

☐  Make up

☐  Dag en nacht créme

☐  scheerspullen

☐  contactlenzen 

☐  Lenzen vloeistof

☐  Bril/zonnebril

☐  Medicijnen

☐  Paracetamol

☐  Anti muggen middel

☐  Haarborstel

☐  Haarlak/ gel

☐  Krul en/of stijltang

☐  Speltjes / Elastiekjes

☐  Pleisters

☐  Pincet

☐  Nagelschaar/vijl

 

 

 

Verzorging

Goedekoffer.nl

https://goedekoffer.nl/


VAKANTIE CHECKLIST

 

☐  Zonnebril

☐  Sieraden

☐  Kleine tas

☐  Rugzak

☐  Hoed / pet

☐  Strandhanddoeken

☐  Strandtas

 

 

 

 

 

Accessoires
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VAKANTIE CHECKLIST

 

☐  T-shirts

☐  Overhemden / Blouses

☐  Vest / jas

☐  Truien

☐  Lange broeken

☐  Korte broeken

☐  Rokken

☐  Jurken

☐  Pyjama

☐  Zwemkleding

☐  Ondergoed

☐  Sokken 

☐  Schoenen

☐  Tops

 

 

 

 

 

Kleding
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VAKANTIE CHECKLIST

 

☐  Mobiele telefoon met oplader

☐  Tablet met oplader

☐  Laptop met oplader

☐  Camera met oplader

☐  Geheugenkaarten

☐  Wereldstekker

☐  Kofferslot

☐  Boeken of tijdschriften

☐  Reis en/of taalgids

☐  spelletjes

☐  Pen en papier

☐  Sleutels

☐  Oordoppen

☐  Zak voor de vuile was

☐  Hersluitbaar plastic tasje

☐  Paraplu

☐  Regenkleding

 

 

Extra's
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