Paklijst Camperreis
Kleding en schoenen
goretex jas
regenbroek
waterdichte wandelschoenen
donsjas of gevoerde jas
slippers of sandalen
pantoffels of warme wollen sokken
handschoenen
muts
multifuncionele buff nekwarmer
zwemkleding
ondergoed en sokken
pyjama
warme trui (wol of fleece)
2 lange broeken
2 korte broeken
5 t-shirts
zonnebril
zonnepet of hoed
Vermaak
e-reader
(kaart)spelletjes
fiets
foto- of filmcamera
verrekijker
dagrugzak
tablet
snorkelset
lievelingsknuffel
kleurpotloden en papier

Keuken
1 plat bord per persoon
1 diep bord per persoon
1 glas of mok per persoon
1 vork, mes en lepel per persoon
kaasschaaf
aardappelschilmesje, koksmes en broodmes
1 koekenpan
2 kookpannen
pannenlappen
hooimadam
pollepel
spatel
schaar
thermoskan
blik- en flesopener
kurkentrekker
Omnia-oven
afwasborstel
afwasmiddel
opvouwbare afwasbak
zout, peper en kruiden
koffie en koffiefilters
losse thee en thee-ei
aansteker
theedoeken en vaatdoeken (maximaal 3)
snijplank
2 Tupperware bakjes
keukenpapier
olijfolie
maatbeker
branddeken

Persoonlijke verzorging
ehbo-set
tekentang
Tweezerman pincet
paracetamol
oordoppen
Seaband polsbandjes
nagelschaar en vijl
(elektrische) tandenborstel
tandpasta
flosdraad en tandenstokers
menstruatiecup/tampons/maandverband
scheergerei
haarshampoo
kam of borstel
zeep of douchegel
deodorant
geurtje
zonnebrandcrème
handdoeken (hydrofiele doeken)
luizenkam
avocado-olie voor een mooie huid
bril/lenzen en lenzenvloeistof
toiletpapier
anti-insectenspray tegen muggen en teken

Gereedschap
kompas
oprijblokken
waterpas
steeksleutels
inbussleutels
hamer
schroevendraaier
ducktape
touw
ijskrabber
(sneeuw)schep
gevarendriehoek en andere verplichte
benodigdheden voor in de auto per land
krik en reservewiel
stoffer en blik
jerrycan of tuinslang
stroomkabel
noodhamertje

Overige kampeerbenodigdheden
buitenkleed van gerecycled plastic
opvouwbare en verstelbare tafel
campingstoeltjes
waslijn en knijpers
wasnoten of ander wasmiddel
opvouwbare tas
beddengoed
deken of dekbed kussen
buitendouche
toilet en bijbehorende middelen

Belangrijk! Echt meenemen!
paspoort of ID-kaart
inentingenboekje
zorgverzekeringspasje (European Health
Insurance Card)
rijbewijs
kentekenbewijs
groene kaart camper
reservesleutel camper
reisverzekering
bankpas en andere betaalmiddelen (denk ook
aan het apparaatje van je bank om geld te
kunnen overmaken)
schadeformulier
wegenatlas
ANWB wegenwachtservice of andere
pechservice
Vignet voor bijvoorbeeld Oostenrijk en
Zwitserland
Dit is eventueel ook nog handig
autolader
pen en papier
campinggids en bijbehorende
kortingskaarten (ACSI of ANWB)
muziek
hoofdlamp
autostoeltjes kleine kinderen
waterfles, bijvoorbeeld deze fijne
drinkflessen van glas
wereldstekker
paraplu
dekentje om op een frisse avond nog lekker
buiten te kunnen zitten

Eigen aanvullingen
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

