
CHECKLIST
 BACKPACKING

Een goede voorbereiding is de helft van je backpack vakantie, wandeling of 
sportactiviteit, de details bepalen het geheel. Als je iets essentieels vergeten bent 

kan dat nadelige gevolgen hebben voor je vakantie, reis of activiteit.
 

Print deze checklist uit, zo is de kans op een comfortabele vakantie het grootst.

Voor al uw aankopen of persoonlijk advies op het gebied van tropenreizen kunt 
u bij ons in de winkel in Helmond terecht. Ook kunt u uw producten bestellen op 

onze online winkel: www.adventurestore.nl

The basics:

Tickets/vouchers
Verzekering 
papieren
Credit card
Kopie paspoort
Hoofdlamp
Slaapzak
Transporthoes
 
Kleding:

Lange broek
Vest
Sokken
Korte broek
Sandalen
Slippers

Reisgids
Zonnebril
Nekkussen
Adreslabel
Oordopjes
Daypack
Sloten

Wasmiddel
Fleece trui
Waszak
Wandelschoenen
Zwemkleding
T-shirt

Toiletartikelen:

Tandpasta
Scheermes
Shampoo
Nagelschaar
Handzeep
Nagelknipper 

Handige extra’s:

Bestek
Zonnebrand
Muskietennet
Mes
Notitieblokje
Slotje

Elektronica:

Tablet
Telefoon
Reisstekker
Camera
Oplader 

Pennen 
Noodfl uitje
Bijltje
Commandosaw
Plastic zakjes
Lw tentje



Kastanjehoutstraat 3, Helmond   www.adventurestore.nl   info@ adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige 

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze 
website en webshop 

www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

TIPS & TRENDS
1. Draag je zware spullen in het midden van de rugzak zo dicht mogelijk tegen je rug aan.
2. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de rugzak bijna recht boven je heupen komt.
3. Alle spullen die er snel uit moeten kunnen, stop je in de zijvakken van je rugzak.
4. Probeer GEEN uitsteeksels aan je tas te binden.
5. Backpacken wordt steeds meer individueel gedaan of in kleine groepen. 
6. Mensen zien backpacken nu meer als fl ashbacking, dit betekent ‘populair’. 
 Backpacken is dus steeds populairder aan het worden.
7. Backpacken is een manier van leven geworden en ontwikkelt zich nog steeds positief. 

Persoonlijke afspraak

Bij Adventure Store bestaat de mogelijkheid om met een expert adviseur een afspraak te maken op tijd en datum, 
in blokken van 1 of 2 uur zodat onze adviseur alle tijd voor u heeft en alle vragen die u heeft kan beantwoorden en 
kan adviseren. 

Ook de bij ons aangekochte rugzak stellen wij voor u geheel gratis op maat in nadat u deze heeft ingepakt. Kom 
naar onze winkel waar onze reisexperts u graag informeren.

Als u een persoonlijke afspraak wilt maken dan vernemen wij dat graag van u.
Voor alle andere vragen kunt u terecht in onze winkel of ons  bellen op 0492-523668

Graag tot ziens in onze winkel, de ko�  e staat klaar


