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Checklist voor Zakenreis (1) 

4 tot 6 weken vóór vertrek 

 

• opzet maken voor aantal afspraken met de te bezoeken relaties/bedrijven; 

• stand van zaken over deze relaties checken:  

o zijn er lopende orders? 

o problemen met leveranciers ? 

o courtesy visit ? 

o etc. 

• tijdsplanning maken voor ieder bezoek; 

• een eerste reisplan maken. 

• Controleer de mogelijkheden voor speciale tickets/tarieven; 

• nagaan of er officiële feestdagen dan wel National Holidays in het reisschema vallen; 

• de openingstijden van bedrijven in verband met de te maken afspraken checken; 

• de geldigheid van paspoort of identiteitskaart controleren; 

o een paspoort of identiteitskaart mag nimmer verlopen tijdens het verblijf in 

het buitenland (ook wanneer men reist binnen Schengen-gebied dient men te 

beschikken over een geldig identiteitsbewijs); 

o eventueel zorgen verlenging van het identiteitsbewijs of paspoort; aanvraag 

moet in eigen gemeente en vergt een bepaalde afhandelingstermijn; 

• de geldigheid van het rijbewijs controleren; 

o het mag niet verlopen tijdens het verblijf in het buitenland en 

autoverhuurbedrijven accepteren geen verlopen documenten; 

o indien noodzakelijk internationaal rijbewijs aanvragen bij de ANWB; 

• acties ondernemen voor eventuele visumaanvragen,  

o het opvragen/gereedmaken van de aanvraagformulieren  

o het vragen van uitnodigingen en/of visumondersteuningen in het te bezoeken 

land;  

o voor het aanvragen van visa nagaan of het om ‘single entry’-  of 'multiple 

entry’-visa gaat (soms is voor een stop-over ook een visum nodig); 

• indien noodzakelijk zorgen voor een stempel met Arabische vertaling van het 

paspoort via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een Arabische tolk;  
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• gereedmaken (en eventueel laten legaliseren) van de benodigde garantiebrieven;  

• zorgen voor voldoende pasfoto’s (zwart/wit); 

• met de Medische Dienst en/of plaatselijke GG&GD een eventueel noodzakelijk 

vaccinatieschema opstellen; 

• tijdig de relatiegeschenken regelen, zeker wanneer iets speciaals gemaakt of besteld 

moet worden (bijvoorbeeld het graveren van namen in of op een geschenk);  

• visitekaartjes;  

o speciale visitekaartjes (Arabische, Japanse of Chinese) tijdig bestellen. 


