
INTERNATIONAL SOS 
Pre-Departure Checklist 
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VEILIGHEID 

GEZONDHEID 

        Regel vervoer naar luchthaven 

        Verstuur uw vluchtgegevens  Verstuur uw vluchtgegevens  naar  de contactpersoon van uw reisbestemming. 

REISDOCUMENTATIE & MEER 
Goedkeuring voor uw reis  Zorg dat u goedkeuring heeft van uw manager.  

Draag uw International SOS   
membership card  bij u  

Neem contact op met uw HR afdeling voor een membership card of download een 
elektronische versie op de portal. 

Download  de International  SOS  
Assistance App 

Deze hoeft slechts eenmaal gedownload te worden. 

Lees de International SOS  
Membership online Guide 
 

Leer meer over de International SOS services via de online guide  op de portal. 
 

Paspoort Zorg dat deze minimaal 6 maanden geldig is. 
 Visum  Neemt contact op met het immigratiekantoor van het land dat u bezoekt, uw 
reisbureau of uw HR/Global Mobility team.  
 Controleer uw ticket 

Bevestig vlucht en hotel  
boekingen 

Credit card / bankpas                        Zorg ervoor dat de passen geactiveerd zijn voor gebruik in het buitenland. 

Buitenlandse valuta  Wissel indien nodig een kleine hoeveelheid geld om bij wisselkantoor of bank.   

Reisschema en weersvoorspelling Email uw reisschema aan uw manager, familie en kantoor  van 
reisbestemming. Check de weersvoorspelling op uw reisbestemming. 

Scan and kopieer de reis-
documenten en bewaar deze thuis, 
op kantoor en in uw handbagage.   

Paspoort, visum, reisschema, contactgegevens, foto voor paspoort, etc. 
Bewaar deze documenten ook online in uw email of beveiligde cloud.   

Bekijk informatie over veiligheid en 
de risk rating  online 

Via de Assistance App of ga naar internationalsos.com en geef uw membership 
nummer in.  

Registreer voor Security Alerts Via de Assistance App of ga naar internationalsos.com en geef uw membership 
nummer in.  
 Bel voor een security briefing Wanneer er vragen zijn en/of onduidelijkheden, kunt u ons  Assistance Centre  bellen voor 
een security briefing. 24/7/365 

Een portemonnnee met minimaal contant geld en minder belangrijke documenten.  
Nood portemonnee: extra contant geld, credit cards en kopieën van documenten.  

Communicatiefaciliteiten  Check de communicatiefaciliteiten op uw reisbestemmming, inclusief vaste 
aansluiting en mobiele telefoon. Neem een powerbank mee of reserve 
batterijen en activeer de roaming op uw telefoon.  

Bekijk online de medische 
informatie en de risk rating 

Via de Assistance App of ga naar internationalsos.com en geef uw membership 
nummer in.  

Registreer voor Medical 
Alerts 

Via de Assistance App of ga naar internationalsos.com en geef uw membership 
nummer in.  

Bel voor een medische briefing  Wanneer er vragen zijn en/of onduidelijkheden, kunt u ons Assistance Centre  bellen 
voor een medische briefing. 

Check vaccinatievereisten Bel het Internatonal SOS Assistance Centre om te vragen welke vaccinaties 
benodigd zijn. 

Check voorgeschreven medicatie Zorg voor voldoende voorraad voorgeschreven medicijnen en neem een 
kopie van het recept mee.  

Regel vooraf een medisch en 
tandheelkundig check 

Zorg ervoor dat u recentelijk een controle heeft gehad.   

 Neem een EHBO reiskit mee  

internationalsos.com 

 Regel vervoer op reisbestemming 

Neem bij voorkeur twee 
portemonnees mee 
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