
Vergeet je niet iets? De ultieme telecom 
vakantie checklist! 

Je koffer is al gepakt, de extra paar sokken zitten er zelfs in. Niets is vergeten. Of 
tenminste… dat denk je.  

Maar heb je ook al nagedacht over het besparen van energie in huis wanneer jij 
er niet bent? Of… hoe je je ouders, kinderen of vriend gaat bellen vanuit je 
vakantiebestemming?  

Of je nu binnen Nederland blijft of een wereldreis gaat maken: met deze 
checklist weet je zeker dat je er klaar voor bent! 

	

 



Voor degene die z’n telefoon overal mee naartoe sleept 

 Download de app van je zorgverzekeraar  
Heb je je smartphone vaker bij de hand dan je zorgpas? Herkenbaar.  
Steeds meer zorgverzekeraars bieden een app aan. Hiermee kun je onder 
andere advies krijgen van een verpleegkundige via een chatfunctie. Zo kun 
je misschien net dat vervelende doktersgesprek in het buitenland vermijden. 

 Zet je roaming uit buiten de EU  
Valt je vakantiebestemming niet onder de Europese Unie? Een vakantie 
buiten Europa is al duur genoeg. Je wilt niet óók nog eens voor extra kosten 
komen te staan omdat je roaming nog aan stond. Zet deze dus uit en maak 
alleen gebruik van wifi. Of volg onderstaande tip om tóch te kunnen blijven 
internetten. 

 



 Koop een simkaart in het buitenland  
Dit is handig als je minstens een aantal weken in het buitenland verblijft en 
binnenlandse gesprekken wilt voeren. Of wanneer je buiten de EU gaat 
reizen en af en toe een route wilt opzoeken met Google Maps. Of gewoon 
even je moeder wilt appen zonder op zoek te moeten naar een internetcafé. 
Met een buitenlandse simkaart kun je dit tegen een voordelig tarief doen. 

 Sluit een reisverzekering of smartphone verzekering af 
Nachtmerrie scenario: je dropt je telefoon in het zwembad. Of je telefoon 

wordt gestolen terwijl je heel even je ogen sloot op het strand. Het 
kan iedereen overkomen. Hoe fijn is het dan dat de schade wordt 
vergoed zodra je weer thuis bent.  
 
Tip: check voor je een smartphone verzekering afsluit of je 
werelddekking hebt! 

 Investeer in een smartphone met dual sim 
Wanneer je een echte wereldreiziger bent en ook in het buitenland 

bereikbaar wilt zijn, is een smartphone met dual sim slot echt geen 
overbodige luxe. Je kunt met een dual sim zowel een buitenlandse simkaart 
als je eigen Nederlandse sim gebruiken. Hierdoor blijf je bereikbaar voor je 
contactpersonen in Nederland én kun je tegen een voordelig tarief 
internetten en bellen op je vakantiebestemming.  

 
 

https://www.prijsvergelijken.nl/telefoonverzekering-vergelijken/
https://www.prijsvergelijken.nl/telefoon-abonnement/?filter_option_dualsim=true


 Neem je favoriete TV-programma’s mee! 
Natúúrlijk heb je allang de Netflix app op je smartphone gezet. Maar heb je 
ook al de app van je internetprovider? Wanneer je internet & TV hebt, kun je 
‘gewoon’ Nederlandse programma’s blijven kijken in de EU. 

Voor degene die overal op wilt besparen 

 Pas - tijdelijk - je internet pakket aan  
Heb je een extra zenderpakket? Kijk je films en series via HBO? Of heb je 
onbeperkt bellen in je internet abonnement afgesloten? Super handig, maar 
wel een extra kostenpost als je dit niet gebruikt. Zet dit dus uit wanneer je 
ten minste 3 weken op vakantie gaat. Bij sommige providers kun je ook je 
internetsnelheid per maand verlagen en verhogen. Alles bij elkaar is dat 
weer een extra etentje op je vakantie adres! 
 
Tip: schakel een herinnering in om je pakket weer als ‘normaal’ in te stellen 
voor de maand om is. 

https://www.prijsvergelijken.nl/internet-vergelijken/


 Zet je modem uit tijdens de vakantieperiode 
Maak je er een sport van om energie te besparen? Zet dan al je 
energieslurpende apparaten - inclusief je internet modem - uit. Heb je ook 

vaste telefonie en luister je nog wel eens je voicemailberichten 
terug? In dat geval kun je beter alleen de wifi-functie uitzetten 
op je modem. Wanneer je je modem helemaal hebt 
uitgeschakeld, kun je je voicemailberichten namelijk niet meer 
terug luisteren. 

 Geef je huissleutel aan een vriend of buur  
In plaats van een tijdschakelaar voor je lampen om inbrekers af te schrikken, 
kun je ook iemand in je huis laten die je goed kent. Die kan bovendien af en 
toe je planten water geven, oppassen op de kat of het vuilnis buiten zetten. 
Zo is je huis toch nog een beetje bewoond. 

Fijne vakantie! 


