
                   
 

Onze preventietips voor een onbezorgde vakantie!   
 
Deze tips kunnen u helpen om in verschillende situaties uw spullen het beste te beschermen. 
 
Hoe beschermt u uw waardevolle bezittingen? 
 
 Neem kostbaarheden, hobby- en sportuitrusting alleen mee als u deze echt nodig heeft, of neem 

het zo mogelijk mee als handbagage.  
 Draag geld, betaalpasjes en reisdocumenten in een borst- of buiktasje. 
 Houd zo mogelijk uw camera en tas dicht tegen uw lichaam aan. 
 
Reist u met uw auto en caravan? 
 
 Laad uw auto of caravan pas in op de dag van vertrek. 
 Parkeer uw auto bij rustpauzes op een plaats waar u de auto kunt zien. 
 Laat nooit uw kostbaarheden, hobby-/sportuitrusting en waardevolle papieren achter in uw auto. 
 Zorg ervoor dat niemand van buitenaf kan zien dat uw bagage in de auto ligt. 
 Sluit uw auto of caravan altijd goed af, ook tijdens rustpauzes en bij het tanken. 
 Laat uw bagage niet onnodig achter op een imperiaal, fietsenrek of bagagedrager.  
 Neem tijdens een overnachting onderweg uw bagage met u mee. 
 Laad uw auto of caravan uit op de dag van thuiskomst. 
 
Op uw bestemming 
 
 Laat uw kostbaarheden, hobby-/sportuitrusting en waardevolle papieren niet onbeheerd achter. 

Ook niet in uw hotelkamer, tent, caravan of auto. Maak gebruik van kluisjes of draag de spullen 
altijd bij u. 

 Noteer naast het telefoonnummer van de ANWB Alarmcentrale de nummers van uw: 
 paspoort of identiteitsbewijs; 
 rij- en kentekenbewijs; 
 bankpas; 
 creditcard; 
 autoverzekering; 
 reisverzekering; 
 ziektekostenverzekering. 

Bewaar deze gegevens altijd apart van de documenten. Laat een kopie achter bij iemand die u 
altijd kunt bellen. 

 
Wat te doen bij diefstal, verlies, ziekte of een ongeval 
 
 Doe direct aangifte bij de lokale politie in het geval van diefstal of vermissing en vraag een kopie 

van het proces-verbaal. Deze kopie heeft u nodig om: 
 uw schade te melden; 
 uw spullen op te kunnen sporen; 
 uw spullen terug te krijgen wanneer ze zijn gevonden.  

 Neem bij ziekte of lichamelijk letsel contact op met een dokter ter plaatse, toon uw zorgpas en 
bewaar indien van toepassing de  rekeningen. 

 Laat bij een verkeersongeval altijd een proces-verbaal opmaken en vraag om 
getuigenverklaringen.  

 Maak bij een verkeersongeval foto’s van de situatie. 

 Bewaar beschadigde bagage. 
 Laat de oorzaak van mechanische schade aan uw auto of caravan vaststellen door de 

dichtstbijzijnde merkdealer of betrouwbare garage. Vraag hier een schriftelijke verklaring van. 
 


