
 
 
 
 

Preventietips Reis 
 
Als assurantieadviseur willen wij uw bezittingen zo goed mogelijk verzekeren. Wij brengen uw risico’s 
in kaart en zoeken daar een passende verzekering bij.  
Echter wilt u er zeker van zijn dat u er alles aan gedaan heeft om uw bezitting te beschermen en 
veilig te kunnen wonen, reizen etc, dan speelt preventie ook een belangrijke rol.  
 
Vakantie betekent vooral plezier. Even nergens aan denken. Om uw reis zorgeloos te laten verlopen, 
is het verstandig om van tevoren een passende reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is het 
belangrijk om uw huis veilig achter te laten en goed voorbereid op reis te gaan.  
 
Tips om uw huis veilig achter te laten tijdens uw vakantie: 

 Vermeld niet op social media of uw antwoordapparaat dat u met vakantie bent. 
 Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis (ook op de 

bovenverdieping) licht brandt als het donker is. Dat kan met behulp van een schakelklok. 
 Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en 

voor de post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de gordijnen dicht te 
doen en 's ochtends weer te openen. 

 Plaats tijdens uw vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of die 
van uw buren. 

 Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat een 
krant liggen zodat het huis een bewoonde indruk maakt. 
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Tips ter voorbereiding van uw reis: 

 Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen, zoals bijvoorbeeld sieraden, en contant geld 
mee (pinnen kan op veel plekken immers gratis). 

 Neem een buik- heup-, hals- of ander soort tasje mee waarin uw waardevolle zaken dicht op 
uw lichaam kunt bewaren. 

 Neem een overzicht van de medicijnen die u gebruikt mee (de apotheek kunt u dit leveren)  

 Controleer de geldigheid van uw paspoort en rijbewijs 

 Noteer het telefoonnummer van de alarmcentrale en andere spoedeisende hulpnummers 

 Gaat u met de auto op reis. Kijk of uw auto een servicebeurt nodig heeft voor vertrek en 
neem de juiste papieren mee, zoals de groene kaart, registratiepapieren van de auto, 
caravan of camper. 

 Mail alle belangrijke gegevens naar uzelf, zodat u in het buitenland alle gegevens ook digitaal 
heeft. Denk daarbij aan uw reispolis, foto van uw rijbewijs, foto van uw paspoort etc.  
 

In geval van een calamiteit kunt u het beste contact opnemen met de alarmcentrale van uw 
verzekeraar als u in het buitenland bent. Dat geldt ook voor medische hulp. Het maakt niet uit of dat 
de alarmcentrale van uw reis- of zorgverzekeraar is: zij regelen onderling wie wat vergoedt. Is er 
sprake van diefstal doe dan altijd ter plaatse aangifte en neem een kopie van het proces verbaal mee. 
Bent u nog niet vertrokken en er speelt iets in het bestemmingsland, neem dan contact op met uw 
touroperator. 
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