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Paklijst motorvakantie
Hieronder een lijst van wat je zou kunnen meenemen op een motorvakantie. Hoe minder gewicht hoe prettiger de rit.
In een aantal landen gelden wettelijke bepalingen m.b.t het rijden tussen de files door en de
aanwezigheid van flitspaal informatie op je navigatie of zelfs in je bagage (Zwitserland). In België, Luxemburg, Frankrijk en Oostenrijk gelden
wettelijke bepalingen m.b.t motorkleding, reflecterende stickers op de helm, veiligheidshesje ingeval van pech, reserve bril of contactlenzen en
de aanwezigheid van een EHBO-kit.
De regelgeving veranderd voortdurend, dus
raadpleeg de site van de ANWB (verkeersregels)
en/of de site van Motorrijders.nl.

Voor je weg gaat.










Check (bel / e-mail) de (hotel)
reserveringen
Check je reis- en motorverzekering (is repatriëring van jezelf en motorfiets verzekerd?)
Genoeg profiel op de banden?
Heeft de motor beetje recent een beurt gehad?
Oliepeil ok?
Check of je navi alle routes accepteert.
Check ook dekking ziektekosten in het buitenland
Reisplannen / bestemming doorgeven aan
familie

Papieren


















Bevestiging boekingen
Paspoort /identiteitsbewijs
Rijbewijs
Kentekenbewijs motor
Ondertekende groene kaart
autobaan vignetten
Bankpas
Creditkaart
Contant geld
ANWB-pas
Schadeformulier
Reisverzekering (polisnummer)
Telefoonnummers voor blokkeren bankpas/
creditkaart
Lijst met belangrijke adressen en telefoonnummers. (je telefoon is leeg)
Lijst met pincodes
Medisch paspoort
Landkaarten van je reisgebied (voor als je






navi het heeft begeven of onderweg plannen nieuwe routes).
Pen / potlood en papier
Huissleutels
Reserve sleutel motor
De noodcode van je alarm (als je een
alarm op je motor hebt) en handleiding hoe
je deze noodcode gebruikt als de zender
van je alarm niet werkt.

Elektronische Rim-Ram












Mobile telefoon en oplader
Navigatieapparaat en oplader
Leesboek of E-reader en oplader
Fototoestel en lader
Laptop en lader
Actioncamera met bevestigingsmaterialen
Videocamera
Extra geheugenkaartjes
Zaklamp
Verloopstekker buitenland
Powerbank (opgeladen)

Motor


















Schrijfremslot
Gereedschap set
Tiewraps
Ducttape
Reserve lampjes
Reserve zekeringen
Reserve rem-/koppelingshendel
Flesje motorolie (als ie gebruikt)
Plastic zak
Multitool/zakmes
Kettingspray
Plankje voor onder zijstandard (aan een
touwtje)
Bandenspanningsmeter
Los haaks ventiel
Bandenreparatieset
Spanband
Klein (hand)doekje
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2

Kleding
T i p : houdt ruimte vrij in een (tank)tas om te
veel aan kleding (regenpak, trui, vest) op te kunnen bergen.
Wat je aan moet doen of zou kunnen doen.

Helm

Motorjas
Verplicht in België

Motorbroek

Gehoorbescherming

Motorhandschoenen

Rug protector

Niergordel

Helmmuts

Sjaaltje / Colletje /buff

Thermokleding

T-shirt / polo shirt

Ondergoed

Sokken

Vest /trui

Koelvest
Om mee te nemen

veiligheidshesje (veel landen verplicht te
dragen bij pech langs (auto) snelwegen)

Reserve bril / reserve contactlenzen /
lenzenvloeistof (verplicht in Oostenrijk)

2e set motorhandschoenen

Regenpak

Zonnebril

Extra sokken

Extra T-shirts / Poloshirts

Extra ondergoed

Korte- / lange broek / jurk

Zwembroek / zwempak / bikini

Badhanddoek

Slippers / gymschoenen

Petje

Nachtkleding

Zakjes voor vuile / natte kleding

EHBO tasje (in Oostenrijk verplicht)

Vizierreiniger en een zachte doek

Toilettas










Tandenborstel en tandpasta
Tandenstokers
Pijnstillers en medicatie
Deodorant
Shampoo en douchegel
Wax of gel
Zonnebrand
Scheergerei
Tekentang










Kam/borstel
Haar elastiekjes
Make-up en make-up + remover
tampons/condooms
Nagelschaartje + vijl
Pincet
Microvezelhanddoeken
Persoonlijke medicatie

Hooikoortsmedicatie

Druivesuiker

Norit

Paracetamol / Ibuprofen

Pil
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