
SURVIVAL
CHECKLIST

Een goede voorbereiding is de helft van je survival 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 survival het grootst.

Voor al uw aankopen of persoonlijk advies op het gebied van outdoor, survival of 
bushcraft kunt u bij ons in de winkel in Helmond terecht. Ook kunt u uw producten 

bestellen op onze online winkel. www.adventurestore.nl

Kleding:

Goede schoenen
Reserveschoenen
Regenjack
Warme kleren
Nachtkleding
handschoenen

 

Medisch:                      

Verbanddoos
Medicijnen
First Aid kit
Pleisters
Alcohol
Neusspray

Muts 
Broeken
Comfortabele 
kleding
Sokken
Ondergoed
Sjaal 

Rugzak:                                  

Eten
Water
Mesje
Noodfluitje
Verbanddoos
Overige spullen

Extra spullen:

Routekaarten
Bijl
Grote bed 
luchtpomp
Hout
Jerrycan
Kranten

Electronica:

Tablet/camera
Laptop
Telefoon
Powerbank
Extra powerbank
Zaklamp 

Streekinformatie
Waterketel
Afwasspullen
Verbanddoos
Vuilniszakken
Extra tent



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. Probeer jezelf bezig te houden op survival waardoor je motivatie niet afzwakt
2. Vermijd giftige planten en planten die allergische reacties kunnen veroorzaken.
3. Vermijd lage plekken om te overnachten en zoek een plek uit die goed voelt.
4. Maak geen planten kapot of verwijder geen planten, dit is illegaal.
5. Steeds meer mensen gaan zich bezighouden met hun omgeving, waardoor ze meer in  
 aanraking komen met de natuur. Ga er met respect mee om.
6. Ook kiezen meer mensen om te gaan survivallen, omdat dit een uitdaging is voor de  
 meeste onder ons.

Persoonlijke afspraak

Bij Adventure Store Helmond 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. 

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 kunt u ons ook bellen op 0492-523668

Graag tot ziens in onze winkel, de koffie staat klaar.


