
Reistips van de Jongh verzekeringen

Vóór vertrek

- Laat eventuele medicatie opnemen in een medicijnpaspoort.
- Neem de medicijnen mee als handbagage. 
- Informeer tijdig of vaccinatie is gewenst voor het land waar u naar toe gaat. 
- Neem een geldig paspoort of geldige ID kaart mee.
- Neem de pas van uw zorgverzekering mee.
- Gaat u met de auto: neem het rijbewijs, de autopapieren en groene kaart mee.
- Denk ook aan de reserve sleutels van de auto.
- Neemt u het vliegtuig: houdt vluchtnummer en luchtvaartmaatschappij van de heen en 
  de terugreis en de (e-)tickets binnen handbereik.
- Noteer relevante gegevens van uw vakantieverblijf voor u zelf maar ook voor uw   
  achterblijvers.
- Neem voldoende contant geld mee.
- Houdt uw bankpas en pincode strikt gescheiden.
- Noteer het nummer in uw mobiele telefoon om uw bankpas vanuit het buitenland te 
  blokkeren. 
- Verdeel het geld en bankpas over de reisgenoten. 
- Neem een EHBO tasje mee. 

Tijdens vakantie   

- Drink altijd voldoende gezuiverd water (veel water drinken helpt ook tegen jetlag). 
- Ga zorgvuldig om met eten om maag- en darmproblemen te voorkomen. 
- Houdt waardevolle spullen binnen handbereik en laat deze niet onbeheerd achter. Huur 
  eventueel een kluis.
- Moet u de vakantie afbreken wegens ziekte? Zorg voor een duidelijke medische verklaring.
- Bent u iets kwijt of wordt u bestolen? Doe altijd aangifte bij politie en vraag om een afschrift.

- Sluit uw auto altijd goed af, ook tijdens rustpauzes of bij het tanken, zelfs bij het inwerpen 
  van geld in de parkeerautomaat.
- Moet u op een vliegveld overstappen? Zorg dat u genoeg tijd heeft om in de juiste 
  vertrekhal te komen.

Heeft u na uw vakantie voor ons nuttige reistips? Meldt die aan ons.

In geval van ziekenhuisopname, ernstige ziekte of ongeval, overlijden, 
terugroeping naar Nederland, uitvallen van auto en/of bestuurder of 
vervangend verblijf dient u te allen tijde direct contact op te nemen met de 
alarmcentrale van Eurocross. T +31 (0) 71 364  62 00. De alarmcentrale is dag 
en nacht bereikbaar. Neemt u vooraf geen contact op met Eurocross, dan 
wordt uw schade niet vergoed.


