
 
Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

Hoe raakt mijn bagage niet kwijt? 
 
• Pak liever geen kleine elektronische apparaten in de koffer die je incheckt. Die zullen bij de 

'hold baggage'-screening mogelijk worden opgemerkt, waarna de koffer vaak nogmaals met 
de hand wordt gescand. Dit kan ertoe leiden dat je koffer de deadline om in het vliegtuig-
ruim te komen net niet haalt. 
 

• Pak geen contant geld of waardevolle zaken in je koffer. Mocht de koffer zoekraken, dan val-
len deze zaken niet onder de standaardvergoedingen van luchtvaart- en verzekeringsmaat-
schappijen. 
 

• Maak zachte koffers en tassen niet te vol. Ronde bagage valt namelijk makkelijker van de 
bagageband. 
 

• Let goed op tijdens het inchecken: bevestigt de employee het juiste label aan de bagage en 
zit het label stevig vast? 
 

• Moet je een overstap maken? Probeer dan, als je de keuze hebt, te vliegen met dezelfde 
maatschappij; dat verkleint de kans dat je bagage de aansluiting mist. 
 

• Pak medicijnen en andere belangrijke zaken in je handbagage.  
 

• Doe een extra identificatie in de koffer voor het geval het label op de handgreep losraakt. 
Als je liever niet je adres op een label zet, volsta dan met een telefoonnummer waarop je te 
bereiken bent.  
 

• Doe je toilettas in de koffer die het ruim in gaat. Vanwege de strenge regels die gelden voor 
vloeistoffen worden flessen, tubes en dergelijke boven een bepaald aantal milliliter niet toe-
gestaan in handbagage! Sommige maatschappijen zullen deze regels waarschijnlijk gaan 
versoepelen. Check dat goed voordat je alles inpakt. In je handbagage kun je natuurlijk wel 
�mini�s� meenemen van je favoriete producten!  

 
 
Voorbereiding zakenreis (1) 
Voorbereiding zakenreis (2) 
Voorbereiding zakenreis (3) 
Voorbereiden van een zakenreis en werken in het buitenland 
 
Boek: Taalanker 61, Zakenreizen organiseren en internationaal zakendoen 
Training: Internationaal secretariaat 

http://www.managementsupport.nl/msm_index.asp?page=checklist&id=74
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=75
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=76
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=461
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=11779
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=internationaal&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=88&aditional_id=0

