Alles bij? Check!
Met deze ‘Alles bij?-checklist’ zal je je meteen thuis voelen op reis. Zeker met onze tips om vollenbak
te kunnen blijven tv-kijken, surfen en bellen… of je nu in de hiel van Italië zit of aan de voet van de
Kemmelberg. Pak het er maar eens goed van!

Denk in duo’s
Neem setjes mee:
enkele voor overdag
en een paar voor ’s
avonds. Zo sta je niet
in Frankrijk met 13
topjes en geen enkele
broek die erop past.
Trouwens, wist je dat
je kleding ook vacuüm
kan verpakken?
Je wint er maar liefst
75 % ruimte mee!

Tenue toerist
Ondergoed

Identiteitskaart

Sokken

Reispas/
internationaal paspoort

Zwembroek/badpak/
bikini

De schrik van elke reiziger:
je verliest je identiteitskaart.
Bewijs maar eens bij de
ambassade wie je bent.
Dat gaat een pak vlotter
als je vóór je vertrek met je
smartphone een foto nam
van je ID. Wel niet te zot
gaan doen met Photoshop!

Rijbewijs

Pyjama

Reisverzekering

T-shirts/topjes

Wegenvignet

Hemden

SIS-kaart

Shorts/broeken

Reisdocumenten

Rokken/jurkjes

Kredietkaart

Truien/fleece/gilets

Update je contacten
in je smartphone!

Regenjas
“Your ID, please?”

Paperassen

Hoed/pet
Zonnebril
Strandlaken

 og geen Telenet-login?
N
Maak er snel een aan op
telenet.be/mijntelenet.

Accessoires

( juwelen, ceintuur, ...)

Schoenen

Zalfjes & zo

Wandelschoenen

Pijnstillers

Sportschoenen

Ontsmettingsmiddel

Sandalen

Pleisters

Slippers

Muggenzalf
Dagelijkse medicatie

“’t Eten is hier lekker
en ‘t internet gratis.”
Surf gratis in eigen
land…
Via onze Wi-Free Telenethotspots en Telenethomespots.
Check telenet.be/wifree

… en in de rest van de
wereld.
Met apps als Wi-Fi finder
of Free Wi-Fi vind je overal
ter wereld gratis Wi-Fi
netwerken. Beschikbaar
voor iPhone, Android en
Windows Phone.

“En toen… en toen…
euh… ben je er nog?”
Vijf minuutjes bellen met het
thuisfront? Langer mag ook!
Download de Triiing-app
en bel via Wifi tegen de
voorwaarden van je vaste lijn.
Gratis dus na 16u. Want de
hele familie mag weten “wat
het ontbijtbuffet schafte,
hoe sexy de poolboy is
en oh… en gisteren… niet
normaal… en daarstraks…
ZALIG… Man, dat had je
moeten zien...!”
Check telenet.be/triiing

Kids
Reisbedje
Knuffel (!)
Tutje (!!)
Laat je geheugen je
niet in de steek laten.
Steek altijd een extra
geheugenkaartje voor je
digitale fototoestel in je
reiskoffer, want je zal het
zien: de Vesuvius begint uit
te barsten en op de Ramblas
spot je George Clooney net
nadát je de allerlaatste foto
had genomen. Maak ook nog
voor je vertrekt plaats op je
smartphone door je foto’s
te archiveren in de cloud.

Luiers
Natte doekjes
Verzorgingsproducten
Melkfles/voeding
Boeken/strips
Kleurboek/potloodjes
Kinderwagen
Draagzak
Speelgoed
Zwembandjes
Zonnehoedje

Malaria? Visum?
Alcoholtesters?

Waterschoenen
Parasol

Op de website
diplomatie.be kom je ‘t
antwoord op deze
(en nog andere) vragen in
enkele klikken te weten.
Je vindt er ook de
wetgeving en specifieke
reisadviezen per land of
regio terug.

Mooi & proper
T
 andenborstel/
tandpasta
D
 ouchegel/
badproducten
Kam/borstel
Haardroger
Dagcrème
Bodymilk
Zonnecrème
H
 anddoeken/
washandjes

Chillen!

De tv gaat mee!
Een lokale regenbui net boven
je tentje? Met de Yelo Playapp en Telenet Wi-Free kan je
overal in België live tv-kijken
en films en series opvragen.
Programma’s opnemen kan
natuurlijk ook, zelfs vanuit het
buitenland!
Check telenet.be/yelo

It’s Play time!
Heb je ook Play of Play More?
En ben je minder dan een
week ‘op den vreemde’? Dan
kan je bij je thuiskomt nog
al je gemiste programma’s
bekijken dankzij Terugkijk TV.

Boeken/
magazines/e-reader
Reisgidsen en -apps
Camera/fototoestel
Reservebatterijen
Reisstekker
(indien nodig)

Extra geheugenkaart
MP3-speler
Tablet
Batterijladers
Oortjes
Luchtmatras

Nog iets?

Yelo
Play

Sport/spelletjes

....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................

Hou je verbruik in
de gaten
Bij ons heb je de beste
roamingtarieven van de
markt, maar toch kunnen
de kosten om te bellen,
sms’en en surfen in het
buitenland snel aantikken.
Installeer daarom zeker de
gratis Telenet Mobile App.
Daarmee hou je perfect
bij hoeveel je verbruikt.
Bovendien krijg je een
seintje zodra je inbegrepen
belminuten, sms’en en
mobiel internet op zijn.
Extra tip: vergeet je
voicemail-pincode niet.
Je hebt die nodig om je
voicemail te beluisteren
vanuit het buitenland. Code
kwijt? Sms PIN naar 1965.

Chillen!

Laat je geheugen je
niet in de steek laten.
Steek altijd een extra
geheugenkaartje voor je
digitale fototoestel in je
reiskoffer, want je zal het
zien: de Vesuvius begint uit
te barsten en op de Ramblas
spot je George Clooney net
nadát je de allerlaatste foto
had genomen. Maak ook nog
voor je vertrekt plaats op je
smartphone door je foto’s
te archiveren in de cloud.

Mooi & proper

Boeken/
magazines/e-reader

Tandenborstel/
tandpasta

Reisgidsen en -apps
Camera/fototoestel

Douchegel/
badproducten

Reservebatterijen

Kam/borstel

Reisstekker

Haardroger

(indien nodig)

Extra geheugenkaart
MP3-speler
Tablet
Batterijladers

Nagelschaartje
Dagcrème
Bodymilk
Zonnecrème

Oortjes

Handdoeken/
washandjes

Luchtmatras

Spiegeltje

Sport/spelletjes

Make-up
Reinigingsmelk

Malaria? Visum?
Alcoholtesters?

Watten

Op de website
diplomatie.be kom je ‘t
antwoord op deze
(en nog andere) vragen in
enkele klikken te weten.
Je vindt er ook de
wetgeving en specifieke
reisadviezen per land of
regio terug.

Parfum
Deodorant
Wc-papier
Keukenrol/
zakdoekjes

Nog iets?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Yelo
Play

De tv gaat mee!
Een lokale regenbui net boven
je tentje? Met de Yelo Playapp en Telenet Wi-Free kan je
overal in België live tv-kijken
en films en series opvragen.
Programma’s opnemen kan
natuurlijk ook, zelfs vanuit het
buitenland!
Check telenet.be/yelo

It’s Play time!
Heb je ook Play of Play More?
En ben je minder dan een
week ‘op den vreemde’? Dan
kan je bij je thuiskomt nog
al je gemiste programma’s
bekijken dankzij Terugkijk TV.

Hou je verbruik in
de gaten
Bij ons heb je de beste
roamingtarieven van de
markt, maar toch kunnen
de kosten om te bellen,
sms’en en surfen in het
buitenland snel aantikken.
Installeer daarom zeker de
gratis Telenet Mobile App.
Daarmee hou je perfect
bij hoeveel je verbruikt.
Bovendien krijg je een
seintje zodra je inbegrepen
belminuten, sms’en en
mobiel internet op zijn.
Extra tip: vergeet je
voicemail-pincode niet.
Je hebt die nodig om je
voicemail te beluisteren
vanuit het buitenland. Code
kwijt? Sms PIN naar 1965.

