
 

BAGAGEVULLER RAZENDSNEL DUINRELL 
 

Sta je al te popelen om je bagage in te pakken voor een onvergetelijke Krunsj-vakantie? Om ervoor te zorgen 

dat je niets vergeet, hebben we alvast een lijstje gemaakt van wat je zeker mee moet nemen in je handbagage 

(pagina 1) en in je koffer of reistas (pagina 2). Vergeet niet om alles te naamtekenen! 

 

 

HANDBAGAGE 

 

Neem een rugzak of andere makkelijk draagbare tas mee. Deze zal je bij jou kunnen houden tijdens de busreis 

en heb je tijdens de vakantie nodig om mee te nemen naar externe activiteiten. 

 

 

Reisdocumenten 
 

Deze documenten geef je bij de start van de vakantie af aan het onthaal. 

 

 Identiteitskaart (voorkeur) of Kids-ID 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 + 3 ziekenfondsklevertjes (vastgemaakt aan de medische fiche) 

 Europese ziekteverzekeringskaart (gratis en tijdig aan te vragen bij jouw ziekenfonds) 

 Toestemming om het land te verlaten (ingevuld en ondertekend) 

 Indien nodig: medicatie 

 Belangrijk: noteer alle medicatie op de medische fiche en geef ze genaamtekend in de 

oorspronkelijke verpakking (met bijsluiter) af aan het onthaal. Indien de medicatie volledig 

zelfstandig wordt ingenomen, mag je deze ook zelf bijhouden (in de handbagage), maar ook 

dan moet deze op de medische fiche genoteerd worden. 

 

 

Andere voorwerpen in de handbagage 
 

 Gevulde drinkbus + eventueel extra drank (hersluitbaar) 

 Brooddoos met daarin eventueel iets kleins om te eten 

 In de informatiemail die je ongeveer 3 weken voor aanvang van de vakantie ontvangt, zal je 

kunnen terugvinden wat de eerste maaltijd is die ter plaatse wordt voorzien 

 (Papieren) zakdoeken 

 Eventueel een gsm en wat zakgeld (niet verplicht) 

 Meer informatie rond zakgeld en het gsm-gebruik op Krunsj-vakantie, kan je terugvinden in 

de vakantiebundel 

 Alle andere zaken die je de eerste uren van je Krunsj-vakantie nodig hebt 
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KOFFER OF FLEXIBELE REISTAS 

 

Tip: naamteken zo veel mogelijk kleren en voorwerpen die je meeneemt op Krunsj-vakantie, zo kunnen de 

animatoren verloren voorwerpen makkelijker nog tijdens de vakantie terugbezorgen. 

 

 

Kledij 
 

 Voldoende sportieve kledij 

 Kledij die vuil mag worden 

 Voldoende ondergoed en kousen 

 Een paar stevige stap- of sportschoenen 

 Reserveschoenen 

 Pantoffels en pyjama 

 Regenkledij 

 Warme kledij (lange broek/trui) voor 

wanneer het wat kouder is 

 

 

In je toiletzak 
 

 Washandjes en handdoeken 

 Douchegel, shampoo en deodorant 

 Tandpasta, tandenborstel en beker 

 Eventueel kam of haarborstel 

 Eventueel maandverband of tampons 

 Linnenzak voor vuile was 

 

Om te slapen 
 

 Slaapmatje, luchtmatras (+ pomp) of 

veldbedje 

 Kussen + kussensloop  

 Warme slaapzak of donsdeken  

 Eventueel onderlaken 

 

 

Dit heb je ook nog nodig 
 

 Zonnemelk (& eventueel zonnebril en pet) 

 Zwemkledij 

 Kopie van je identiteitskaart (apart van je 

identiteitskaart te bewaren) 

 Indien je graag een brief naar huis schrijft: 

enveloppen & briefpapier (postzegels zal je 

ter plaatse moeten kopen) 

 

 

Ter info 
 

 Krunsj geeft elke deelnemer ook een post-

kaartje en postzegel om naar huis te sturen. 

 Krunsj is niet verantwoordelijk voor verlies, 

diefstal of schade van persoonlijke 

voorwerpen. 

 

 

 


