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LEITZ COMPLETE ZAKELIJKE REISTIPS 
Voordat de reis begint 

#1  Wanneer je met het vliegtuig reist: zet een herinnering in je telefoon om online in te checken. De 
meeste vluchten geven de mogelijkheid om 24 uur van tevoren in te checken. Hoe eerder je incheckt, 
des te groter de kans is dat je een gemakkelijke stoel krijgt.

#2   Bekijk de indeling van het vliegtuig op seatguru.com om de beste zitplaats te kiezen.  

#3   Wanneer je moet overstappen, met een korte overstaptijd, zorg dan dat je een stoel dichtbij de uitgang 
van het vliegtuig hebt. Hierdoor hoef je niet te wachten op andere mensen die uitstappen zodra het 
vliegtuig geland is. 

#4    Mocht je tijdens de vlucht wat willen rusten, zorg er dan voor dat je eerst wat eet door een 
         speciale maaltijd te bestellen.

#5   Bewaar je boarding passes, tickets, pasjes en bonnetjes op één plek, of bij je telefoon of gebruik de 
Leitz Zip Pockets. 

#6   Zorg dat je één stuk handbagage hebt, hierdoor weet je waar jouw bezittingen zich bevinden en reis 
je licht. De Leitz Complete Trolleys, met hun slimme compartimenten, zijn hiervoor ideaal.

#7   Check het weer voordat je vertrekt en pak aan de hand hiervan je tas in. 

#8   Pak minder in dan je nodig denkt te hebben. Denk bijvoorbeeld aan kleding die je voor meerdere 
gelegenheden kunt gebruiken. Donkere kleuren zijn het meest veelzijdig.

#9   Zorg ervoor dat je de zware dingen onderop in je koffer inpakt zodat de andere spullen niet kreukelen 
en beschadigen.

#10 Stop je overhemden en broeken in aparte plastic tassen en hang deze aan de zijkant van de koffer 
         zodat je kleding onderweg niet kreukt. 

#11  Zorg ervoor dat je een setje extra kleding in je handbagage hebt. Mocht, in het ergste geval, je bagage 
vertraagd zijn, dan heb je toch nog schone kleding voor de meeting.
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#12   Zorg ervoor dat je altijd een sjaal of sweater in je handbagage hebt om verkoudheid te voorkomen 
door de airconditioning in het vliegtuig. 

#13  Organiseer je spullen met de Leitz Zip Pockets. Houd de spullen die je het meest nodig hebt, zoals 
tickets, kabels en cosmetica veilig en toegankelijk.

#14 Laad de nacht voordat je vertrekt, al je mobiele apparaten op.  

#15 Maak gebruik van draagbare opladers, zoals de Leitz Powerbank, terwijl je reist en bespaar tijd en  
         ruimte door de Leitz USB Muurlader te gebruiken – op deze manier zijn je mobiele apparaten altijd       
         volledig opgeladen, in alle landen die je bezoekt.

#16  Vloeistoffen/ spraymedicijnen worden gezien als vloeistoffen door de beveiliging. Deze moeten dus in 
een transparant zakje. Leitz Zip Pockets zijn robuust en de perfecte oplossing. 

#17 Volg de airmiles/punten en wachtwoorden ,voor alle loyaliteitsprogramma’s waaraan je deelneemt,    
         met de AwardWallet app. 

#18  Kijk of je hotel een app heeft waarmee je online kunt inchecken. Hierdoor hoef je niet in de rij te staan 
in de lobby. Download ook de app van andere lokale hotels in het geval van annulering. 

#19 Zorg ervoor dat je de app hebt gedownload van de lokale politie en ambulance, voor de zekerheid. 

#20  Wees op de hoogte van de culturele waarden en normen van het land waar je heen gaat zodat je geen 
afbreuk doet aan de wetten die in het land geldig zijn. 

#21 Bekijk vooraf goedgekeurde fast-track reisregelingen zoals Global Entry die door de VS worden 
         uitgevoerd voor reizigers met een laag risico. Om je reis te versnellen.

Tijdens de reis: 

#22 Wanneer je in een rij voor de douane wilt gaan staan, kijk zowel links als rechts voor de kortste rij, 
         mensen die rechtshandig zijn, hebben de neiging om alleen naar rechts te kijken.

#23  Houd je mobiele apparaten volledig opgeladen tijdens de reis met de Leitz Powerbank in het formaat 
van een creditcard. Laad overal en altijd op. 

#24 Wanneer het vliegtuig vol zit en je hebt handbagage, zorg er dan voor dat je als eerst het vliegtuig      
         ingaat zodat je jouw bagage kan plaatsen in de opbergruimte boven de stoelen.

#25  Bespaar tijd en ruimte, gebruik de Leitz USB Wandlader, op deze manier zijn je mobiele apparaten 
altijd volledig opgeladen, in alle landen die je bezoekt.

#26  Neem je meetings overal mee naartoe met de Leitz Bluetooth Conference Speaker. 

#27  Voorkom onnodig data gebruik, gebruik NavMii satnav, een gratis app waarmee je lokale kaarten kunt 
downloaden en je waarschuwt voor real-time gevaren en opstoppingen. 

#28  Gebruik een zakelijke creditcard zodat alle uitgaven overzichtelijk bij elkaar staan.  

#29  Zorg ervoor dat je de bonnetjes van al je uitgaven op reis niet kwijtraakt. Dit kan je voorkomen door de 
Leitz Zip Pockets te gebruiken. 

Ontdek de vele verschillende Leitz Complete producten die zakenreizen makkelijker, sneller en aangenamer 
maken op www.leitz.com/complete

Leitz Complete - business class in every detail.


