IL SUBACQUEO VIAGGIATORE
EEN ESSENTIËLE GIDS VOOR EEN VEILIGE DUIKREIS

ONTDEKKING | VEILIGHEID | PREVENTIE

1

Sommige van de
mooiste duikstekken
bevinden zich
op de meest
afgelegen locaties.
Hoewel de
afgelegenheid
aantrekkelijk kan
zijn, zijn er bepaalde
factoren die in
overweging genomen
moeten worden bij
het voorbereiden
van een duiktrip.
Om te zorgen voor
de hoogste mate
van veiligheid
moeten duikers
die op reis gaan
goed voorbereid
en geïnformeerd
zijn voordat ze op
reis vertrekken.
Wat voorbereiding
zal altijd nodig zijn.
Dit document is
bedoeld om hierbij
te assisteren.

2

TO-DO LIJSTEN
3 MAANDEN VOOR DE REIS
r

Zorg ervoor dat je paspoort nog minstens 6 maanden na de reisdatum geldig is.

r

Kijk of je een toeristenvisum nodig hebt.

r

Kijk of er vaccinaties vereist zijn om te kunnen reizen naar jouw bestemming.

DIVING SAFETY SINCE 1983

2 MAANDEN VOOR DE REIS
r

Vul het RSTC medisch formulier in (jouw arts moet het misschien ondertekenen).

1 MAAND VOOR DE REIS
r

Bekijk de wetgeving in het land van je bestemming betreffende je voorgeschreven
medicijnen.

r

Koop de valuta van het land van je bestemming en informeer je bank over je
internationale reis.

r

Stel vast of je creditcard gebruikt kan worden en of er kosten zijn voor transacties in het
buitenland.

2 WEKEN VOOR DE REIS
r

Stel een persoonlijke checklist samen (de checklists hier zijn gewoon een richtlijn).

r

Activeer, indien nodig, een lokaal telefoonplan (lokale SIM).

r

Zorg ervoor dat je geldige duik- en reisverzekeringen hebt.

r

Maak twee kopieën van je paspoort (liefst kleurkopieën), rijbewijs, reisplan, bevestiging
van accomodatie en visum (als je er één nodig hebt). Laat een set kopieën bij iemand
thuis achter en pak de tweede set apart in van de originelen. Scan deze documenten ook
en sla ze op in je Cloud, Dropbox, apparaat of ergens waar ze gemakkelijk elektronisch
bereikbaar zijn tijdens je reis.

r

Exclusieve toegang
tot duikverzekeringen

Wereldwijde
24/7 noodhulp

Eerstehulpcursussen

Kijk naar bagagerestricties van de luchtvaartmaatschappij.

24 UUR VOOR VERTREK
r

Check in voor je vlucht.

r

Controleer je paklijst en controleer hem nog een keer.

r

Vertel iemand over je reisplannen.
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