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NIET ZOMAAR 

INSTAPPEN

Belangrijk dat u op tijd 

nee zegt, u hoeft niet 

aan elke trip mee te 

doen!

BEPERK DE 
REISTIJD

Kies de snelste routes, 
het is jammer als u in te 
veel files terechtkomt of 
langs te veel stoplich-

ten.

REISTIPS 
VERZAMELEN

Het loont om de reistips 
van eerdere bezoekers 
te verzamelen, zodat u 
niet steeds opnieuw en 

helemaal alleen uw rou-
te en eindbestemming 

moet bepalen.

HULP BIJ 
INVULLEN FORMULIERENVraag om hulp bij het invullen van formulie-ren en andere reisdocu-menten. Wanneer u al-les zelf doet is de kans groot dat het fout gaat en kost het veel tijd. 

   

WEGWIJZER OF 

GIDS GEBRUIKEN

Wanneer u ergens voor 

de eerste keer komt, 

zorg dan voor een weg-

wijzer of een geduldige 

gids die u naar alle plek-

ken loodst. Zonder weg-

wijzer of gids loopt u het 

risico te verdwalen.

VERZEKERINGEN  
OP ORDE

Zorg en check vooraf dat 

uw apparatuur het goed 

doet, steeds problemen 

bijvoorbeeld bij het in-

loggen schiet niet op.

ALLES BEZICHTIGEN  IS TE VEELBespreek met de reis-leiding wat u wel of niet aankunt. Alles bezichti-gen gaat niet. Dan gaat de lol ervan af. Wees niet bang om een ge-plande trip te annuleren, u bent daarvoor verze-kerd.  

BERICHTEN 
AAN HET 

THUISFRONT
Laat op tijd aan uw 

naasten weten waar u 
bent, wat u inmiddels 
heeft bezocht en wat u 
nog gaat bezoeken, zo-
dat zij niet met vragen 
blijven zitten en onge-

rust worden.

REISPLANNINGGa nooit zomaar op pad, verken en bere-ken steeds hoeveel tijd en capaciteit het van u vraagt als deelnemer of organisator.

GROEPSREIZEN 

BENUTTEN

Kies zorgvuldig met wie 

u op pad gaat en vergeet 

de voordelen niet van 

reizen met een groep. 

Samen kom je - uitein-

delijk - veel verder. Een 

leuk reismaatje vinden 

helpt u ook om op het 

juiste pad te blijven. 
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VRIJE REISTIJDPlan niet alles vol met trips en excursies, maar zorg voor voldoende vrije tijd in uw reispro-gramma. Om even niets te doen of om onver-wacht ergens naar toe te gaan.  

BETAALBARE 
REIZEN

Doe niet aan georgani-
seerde reizen of excur-
sies wanneer u zich dat 
niet kunt veroorloven. 

Het is niet de bedoeling 
dat u door al die reizen 
zonder geld komt te zit-

ten.

FOCUS OP 
DE MOOISTE 

PLEKKEN
Zorg dat u in ieder geval 

de mooiste en belangrij-

ke plekken bezoekt. Dat 

heeft prioriteit. Bezoek 

alleen de andere plek-

ken wanneer daar nog 

tijd voor over is.   
 

UW TELEFOON 

UITZETTEN
Zet regelmatig uw tele-

foon uit en blijf weg van 

sociale media. Zo komt 

u tot rust en wordt het 

mogelijk om optimaal 

van de reis te genieten.

OPDRINGERIGE 

VERKOPERS
Wapen u tegen al te op-

dringerige verkopers. 

Wordt nooit agressief of 

gewelddadig maar wim-

pel ze wel standvastig 
af.  


