
 

Suggestie PAKLIJST 

Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken om mee te nemen op uw zeilvakantie:   

 

Bagage   

Aangeraden wordt, in verband met de beperkte ruimte in uw hut, uw bagage mee te nemen in een 

weekendtas, plunjezak, rugzak of sporttas. Koffers zijn een enorme sta-in-de-weg in de hut.  

U heeft in uw hut een kast en / of  kooilade waar u uw kleding in op kunt bergen.   

 

Jarenlange ervaring aan boord leert dat het volgende belangrijk is om mee te nemen:   

(Sport)schoenen met witte zolen Deze moeten ook een goed anti-slip profiel hebben. Met een 

vochtig dek en slingerend schip zijn gladde schoenen vaak de oorzaak van een onplezierige 

valpartijen.  

Geldig reisdocument  Neem uw paspoort of identiteitskaart mee. Let op de geldigheidsdatum!  Let 

bij de identiteitskaart op de juiste geldigheid voor desbetreffende landen.   

Bewijs van ziektekostenverzekering en reisverzekering In geval van ongevallen is het altijd handig als 

u deze bij zich heeft.  

Een telefoonnummer van achterblijvers, geef dit door aan het charterbedrijf waar u het schip van 

afneemt.   

Geld: Bijna overal kunt u tegenwoordig geld opnemen met een bankpas, neem deze mee op uw 

vakantie, neem ook de gegevens mee die nodig zijn om uw passen te blokkeren in geval van diefstal.  

Let op, een aantal zaken moet u nog contant betalen bij overname van het schip. Vaak is dat de 

transfer, transitlog en schoonmaak, huur van handdoeken, etc. Dit kan vaak niet met creditcard of 

bankpas betaald worden en heeft u in contanten nodig. Dit bedrag dient u of mee te nemen of direct 

te pinnen bij een bank bij aankomst op uw bestemming.   

Overige items:    

Handdoeken (1 badlaken + 1 kleinere handdoek is voldoende voor een week)  

Theedoeken. Alleen nederlanders gebruiken dit, in het buitenland kennen ze dit niet. 

Zonnebril met brillenkoordje   



Reserve bril voor de bril- en lenzendragers    

Toiletartikelen (een föhn of electrisch scheerapparaat op 220 volt kunt u aan boord niet gebruiken)   

Oordruppels i.v.m. zwemmen (vooral voor kinderen)  

Asperines  

Orisel (voedingszout) en Immodium   

Zonnebrand minmaal factor 15, lippenbalsem met factor   

Anti muggenmelk   

Petje of hoed voor de zon   

Zwemkleding en waterschoentjes (tegen zeeegels of scherpe stenen)   

Korte broek en lange broek  

Shirt met lange mouw (handig tegen verbranden of muggen)  

Windjack   

Leesboek of spelletjes / Muziekinstrument    

Pen/Papier om uw logbook bij te houden   

Fototoestel/camera, lader van je camera   

Mobiele telefoon + lader   

Klein rugzakje voor excursies / Waterdicht tasje om je mobiel veilig aan land te krijgen.   

Zeilhandschoenen   

Niet noodzakelijke kostbaarheden thuis laten 


