
Beste #happycamper,

Het is weer zover: tijd voor vakantie! 

Of je nu met je tent in de duinen staat, met de caravan 

naar de camping in Frankrijk afreist, 

op  avontuur gaat met je camper of met de boot vertrekt 

naar de Atlantische Oceaan, alles begint bij een goede 

voorbereiding!

Waar je reis dit jaar ook heen gaat, maak gebruik

van de HABA ‘‘Check voor vertrek lijst’’ zodat je

goed voorbereid bent.

Wij wensen je een prettige vakantie!

Team HABA

Deel jouw #happycampers moment!

Wanneer was jij een onbezorgde, 

avontuurlijke vrijetijdsgenieter? Deel met 

ons jouw #happycampers moment op 

social media! #HABA #happycampersKids die zichzelf vermaken, heerlijk! 

#HABA #happycampers

Check voor vertrek



 — Voor op de camping

 •Uitdraaislinger

 •Onderplaat caravanvoet

 •Ophoogblokken

 •Waterpas

 •Wielsteunen 

 •Hamer

 •Scheerlijnen

 •Grondzeil

 •Tenttapijt

 •Stormbanden set

 •Tentstokken

 •Tentstokspanner

 •Haringen

 •Stoffer en blik

 •Beddengoed / slaapzak

 •Kussens

 •Waslijn

 •Droogmolen

 •Transport trolley

 •Watertank

 •Parasol

 •Kampeertafel

 •Kampeerstoelen

 •Opstap

 •Wereldstekker

 •Zaklantaarn

 •Ventilator

 •Veger en blik

 •Toiletvloeistof

 •Toiletborstel

 •Waterslang

 •Universele wateradapter

 •Waterdicht zakje voor bv 
telefoon

 •Handdouche

 •Campinglamp

 •Voortent en-/ luifel

 •Wielklem/Disselslot

 •Kabelhaspel

 •Disselhoes

 •CEE verlengkabel

 •Kachel

 •Kluis

 •Bumperbeschermer

 •Vliegenmepper

 •Parasol met voet

 •Gasflessen

 •TV met schotel, decorder 
en activatiekaart



 — Niet-te-vergeten-items

 •Paspoort / ID

 •Rijbewijs 

 •Kentekenbewijs auto 

 •Kentekenbewijs voertuig

 •Groene kaart

 •Schadeformulier

 •Pechservice kaart

 •Reisverzekering 

 •Zorgverzekeringspas

 •Milieustickers

 •Bankpas 

 •Creditcard

 •Digipas

 •Reserveringsbewijzen

 •Adres camping

 • Internationale zorgverzer-
keringspas

 — Onderweg

 •Pen en papier

 •Tolbadge 

 •Navigatie 

 •Opladers navigatie 

 •Mobiel met oplader

 •Veiligheidshesje 

 •Gevaren driehoek 

 •Alcoholtester (FR)

 •Muziek

 •Breekkabel

 •Toiletpapier

 •Eten / drinken voor onder-
weg

 •Campinggids

 •Reserve lampen

 •Reserve caravanspiegels

 — EHBO

 •Medisch paspoort

 •Pincet

 •Thermometer 

 •Neusspray

 •Schaartje 

 •Pleisters

 •Paracetamol

 •Veiligheidsspelden 

 •Medicijnen

 •Verbanddoos

 •Tekentang

 •Oordoppen

 •Prikweg 



 
— Persoonlijke verzorging

 •Toilettas

 •Tandpasta

 •Tandenborstel 

 •Nagelschaar / vijl

 •Deodorant

 •Douchgel

 •Shampoo

 •Crèmespoeling 

 •Kam/borstel

 •Haargel 

 •Scheergerei

 •Scheerschuim

 •Zonnebrand & aftersun

 •Zakdoekjes

 • (zonne)bril/lenzen

 •Handzeep 

 
— Ontspanning

 •Foto-/ film camera met 
oplader

 •Bordspellen

 •Speelkaarten

 •Boeken

 •E-book

 •Tijdschriften

 •Puzzelboek

 •Badmintonracket 

 •Voetbal

 •Pingpongbatje

 •Waterpistool

 •Fietsen

 •E-reader

 
— Kleding

 •Korte broeken

 •Lange broeken 

 •T-shirts / tops

 •Jurken / rokken

 •Ondergoed

 •Trui / vest / jas

 •Sokken

 •Wandelschoenen

 •Slippers

 •Pet / hoed 

 •Zwemkleding

 •Handoekken

 •Zonnebril



 
— Koken

 •BBQ

 •Koelbox

 •Koffiezetapparaat 

 •Koffiefilters

 •Suiker / thee / melk

 •Thermoskan 

 •Mokken 

 •Glazen

 •Kurkentrekker

 •Bestek

 •Kaasschaaf

 •Borden

 •Pannen

 •Snijplank

 •Vergiet

 •Afwasmiddel

 •Afwasborstel

 •Afwasbak 

 •Theedoek

 •Vuilniszakken 

 •Aluminiumfolie

 •Aansteker

 •Kruiden

 •Thee, koffie, suiker, melk

 •Afdruiprek


