DE ‘15-DINGEN-DIE-JE-NIET-MOET-VERGETEN-ALSJE-NAAR-EEN-VAKANTIEPARK-GAAT’-CHECKLIST
andzeep

Om te voorkomen dat je
je handen moet wassen in de
badkamer, of onder de douche
staat zonder zeep...

Komt meestal niet standaard bij de
accommodatie, maar kan je bijhuren
(of zelf meenemen).

W

c-papier

Fijn als je er niet op de wc achter
komt dat wc-papier geen vast
onderdeel van de inventaris is.
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inderstoel en babybedje

Check vooraf of in je huisje een
kinderstoel en een kinderbedje
aanwezig zijn. Zo niet, huur ze er
extra bij of neem ze mee.

H

edlinnen (ook voor babybedjes),
handdoeken en keukenlinnen

Gra

K

B

eukenrol

Onmisbaar in elk huishouden.
Ook als dat zich verplaatst naar
een vakantiepark

ilters/koffie/thee/suiker/melk

Elk huisje heeft een koffiezetapparaat
en een waterkoker. Maar neem alles wat
je verder nodig hebt voor koffie of
thee vooral mee van huis.

P

ak natte schoonmaakdoekjes

Handig om bij je te hebben, of je
nou zelf de eindschoonmaak
moet doen of niet.

S

cherp mesje/aardappelschilmesje

K

Ontbreekt nogal eens in de besteklade
van een vakantiehuisje, maar fijn voor
het snijden van fruit en groente.

inderbestek, plastic
bordjes en bekers

Gebruiken je kinderen dit thuis
ook? Pak het in.

E

xtra vaatwastabletten
of afwasmiddel

B

Met kinderen maak je op één dag
zeker drie keer zoveel bekers en
bordjes vies dan er zijn.

W

roodbeleg en boter

Weet je in ieder geval zeker dat er
voor ieder wat wils is...

O

lie, peper en zout

axinelichtjes

Voor die obligate waxinelichthouders die in bijna elk
vakantiehuisje staan.

F

lessenopener/kurkentrekker

Deze combi is niet standaard aanwezig in
de bungalowkeuken. Dus denk je (één van)
beide nodig te hebben. Inpakken dan.

Go!

E

xtra vuilniszak

Als je met kinderen op vakantie
gaat, is alles meer. Ook je afval.

Ben je van plan te gaan koken in je
vakantiehuisje? Zorg dan dat je de
basics bij je hebt.

