
 

 
 
 
Safari’s Op Maat: wat u MOET weten voor uw vertrek naar de 
Victoria Falls 
 
Hartelijk dank voor uw keuze om met Safari’s Op Maat naar zuidelijk Afrika te reizen. Wij verzekeren u dat u 
geen spijt zal krijgen van uw keuze en dat het een reis wordt om nooit te vergeten. 
 
Dit document bevat essentiële informatie voor uw reis naar de Victoria Falls. Voor verdere vragen of 
reisinformatie kunt u altijd contact met ons op nemen.  
 
Wij raden u aan de extra informatie op onze website te lezen. Dit omdat u op de website veel nuttige informatie 
kunt vinden welke u zal helpen met de voorbereiding op uw Afrikaanse avontuur. 
 
Corona 
 
Omdat de ontwikkelingen, restricties en vereisten wat betreft corona bijna dagelijks veranderen, verwijzen wij u 
naar de websites van Nederlandse Buitenlandse Zaken. Maar omdat deze niet echt duidelijk zijn, en ook niet 
goed bijgehouden wordt, raden we tevens aan om te kijken op https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ en 
https://www.travelstart.co.za/lp/international-travel-information. Tot slot verwijzen wij u graag naar 
www.travelbans.org, en lees daar zowel de informatie onder "crossing rules" als "full restrictions"! Deze site wordt 
in 'real time' bijgewerkt.  
 
Let op: hoewel wij u zo goed als mogelijk proberen te informeren, o.a. d.m.v. dit document, is het uw 
eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de juiste en meest ‘up-to-date’ 
informatie betreffende inreisverplichtingen en -beperkingen. En hoewel wij u altijd zullen helpen, kan Safari’s Op 
Maat nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen als u door foutieve of verouderde informatie in 
de problemen zou komen. 

Paspoort eisen 
 

Alle reizigers naar Zambia, Zimbabwe en Botswana moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort. Uw 
paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn vanaf de datum van binnenkomst in Zambia, Zimbabwe en/of 
Botswana en er moeten minstens 2 opeenvolgende pagina’s blanco zijn bij aankomst in elk land.  
 
Elk reisvisum kan een hele pagina in het paspoort beslaan. Als u een beperkt aantal blanco pagina’s beschikbaar 
heeft en van plan bent om meerdere grenzen over te steken, dan adviseren wij u om een nieuw paspoort aan te 
vragen en daarmee te reizen.  

Visa 
 

Voor de meeste reizigers is toegang tot Zambia, Zimbabwe en Botswana een eenvoudig en stressvrij proces. De 
meeste internationale bezoekers krijgen bij aankomst een toeristenvisum. Er zijn een aantal verschillende 
toeristenvisa beschikbaar. De prijs en geldigheid van deze zijn land specifiek en de details hiervan worden 
hieronder beschreven.   

De toelatingseisen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de reiziger om voor vertrek de visumvereisten te controleren. Voor het meest 
actuele advies, of als u onduidelijkheden ervaart over de toelatingseisen, kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist. 

 
 
Reizen tussen Zambia en Zimbabwe (en dagtrips naar Botswana)  
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Het KAZA UniVisa is geldig voor reizen tussen Zambia en Zimbabwe en voor dagtochten naar Botswana via de 
Kazungula grenzen. Met dit visum kunnen toeristen op één visum alle drie de landen bezoeken, maar om het 
visum geldig te houden moet de houder hiervan wel overnachten in Zambia of Zimbabwe. Het KAZA UniVisa is 
maximaal 30 dagen geldig, kost USD 50 en is geldig op alle internationale luchthavens in Livingstone en de 
Victoria Falls, de Victoria Falls landgrens en van de Kazungula landgrens (Botswana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Houd er rekening mee dat wanneer het KAZA UniVisa uitgegeven wordt, deze niet een stempel, maar een 
sticker in het paspoort is. De beschikbaarheid van dit visum kan niet worden gegarandeerd vanwege 
aanhoudende voorraadproblemen. In het geval dat de KAZA UniVisa stickers niet op voorraad zijn 
wanneer u aankomt, moet u in plaats daarvan een visum kopen voor single of double entry. Wij raden u 
aan voldoende contant geld in USD mee te nemen, mocht dit scenario zich voordoen.  

Toeristen Visum Zambia 
 

Heb ik een visum nodig om Zambia te bezoeken? 
  

De makkelijkste manier om erachter te komen of u een visum nodig heeft voor een bezoek aan Zambia is via de 
e-Visa website van de Zambiaanse immigratiedienst: https://evisa.zambiaimmigration.gov.zm/#/ 
 
 
Vul de eerste stap van de aanvraag in door uw nationaliteit in te voeren (zoals aangegeven in het paspoort dat u 
zult gebruiken om Zambia binnen te komen en te verlaten) en het type reisdocument.  
 
 
 

Paspoorthouders uit de volgende landen komen in aanmerking voor het KAZA UNiVsa 

Andorra Argentina Australia Austria 
Belarus Belgium Bosnia-Herzegovina Brazil 
Britain (United Kingdom) Brunei Burundi Canada 
Cape Verde Comoros Islands Cook Islands Croatia 
Cuba Czech Republic Denmark Estonia 
Finland France French Polynesia French West Indies 
Georgia Germany Gibraltar Greece 
Haiti Hungary Iceland Israel 
Italy Japan Kazakhstan Latvia 
Liechtenstein Lithuania Luxembourg Marshall Island 
Moldova Monaco Netherlands New Caledonia 
New Zealand Norway Poland Portugal 
Puerto Rico Russia Rwanda Samoa 
Sao Tome Serbia Slovakia Republic Slovenia Republic 
South Korea Spain Sweden Switzerland 
Turkey Ukraine United Arab Emirates United States of America 
Uruguay    
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Wanneer u op ‘Next Step’ klikt, `ziet u één van onderstaande pagina’s:  
 
 

 
U heeft geen visum nodig om Zambia binnen te komen. Laat gewoonweg uw geldige paspoort zien bij 
binnenkomst.  
 
 

 
U heeft een visum nodig om Zambia binnen te komen.  

 
 
Als een visum vereist is en u een paspoorthouder bent uit een land die op de lijst staat van landen die in 
aanmerking komen voor een KAZA  UniVisa (zie tabel op pagina 4), dan kunt u uw visum bij aankomst in 
Zambia aanvragen en hoeft u niet door te gaan met de e-visumaanvraag.   
 
 
Als u niet uw nationaliteit op de lijst kunt vinden, dan moet u via het elektronische visum aanvraag systeem uw 
Zambiaanse toeristenvisum aanvragen.  
 

 
 
Types Zambiaanse toeristenvisa 
 

Er zijn verschillende soorten toeristenvisa waar u uit kunt kiezen, de meest geschikte zal afhangen van uw 
reisschema en hoe vaak u van plan bent om het land binnen te komen tijdens uw verblijf in deze regio.  
 
Visumkosten moeten betaald worden bij aankomst in het land. Wij adviseren u om voldoende USD bij te dragen 
zodat u het visum contant kunt betalen, hoewel creditcardfaciliteiten beschikbaar zijn op de internationale 
luchthaven in Livingstone. Zorg ervoor dat u het juiste bedrag in contant geld (USD) heeft, want wisselgeld is 
mogelijk niet beschikbaar.  
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Categorie Kosten (USD) Voorwaarden 

Single entry 50 

Hiermee kunt u één keer Zambia binnenkomen. De geldigheid is tot 90 
dagen na uitgave. Als u het visum eenmaal gebruikt heeft voor een entry en 
exit, dan kunt u het niet opnieuw gebruiken. U kunt maximaal 90 dagen per 
kalenderjaar in het land doorbrengen.  
 

Double entry 80 

Hiermee kunt u twee keer Zambia binnenkomen. De geldigheid is tot 90 
dagen na uitgave. Als u het visum gebruikt heeft voor twee entries en exits, 
dan kunt u het visum niet meer opnieuw gebruiken. U kunt maximaal 90 
dagen per kalenderjaar in het land doorbrengen.  
 

Multiple entry 80 
Maakt meerdere binnenkomsten in Zambia mogelijk. De geldigheid is tot 90 
dagen na uitgave. U kunt maximaal 90 dagen per kalenderjaar in het land 
doorbrengen. Dit visum moet via het e-visum portaal worden aangevraagd. 
Het kan niet meer gekocht worden bij de grens.  

Day Tripper 20 
Hiermee kunt u één keer voor minder dan 24 uur Zambia binnenkomen. Het 
visum is alleen geldig bij de Victoria Falls landgrens (Zimbabwe) of de 
Kazungula landgrens (Botswana). Dezelfde grensovergang moet worden 
gebruikt voor entry en exit.  

KAZA UniVisa 50 

Als u Zimbabwe en Zambia wilt bezoeken dan is het KAZA UniVisa verreweg 
de meest economische keuze. Hiermee kunt u onbeperkt reizen tussen 
Zambia, Zimbabwe en dagtochten maken naar Botswana via de Kazungula 
landgrens. De geldigheid is tot 30 dagen na uitgave, op voorwaarde dat de 
houder overnacht in Zambia of Zimbabwe. Dit visum kan niet voor vertrek 
aangevraagd worden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
 

 
 
Het aanvragen van een e-Visa  

 
Om uw Zambiaanse e-visum aan te vragen moet u de e-visum website van de Zambiaanse immigratiedienst 
bezoeken en alle stappen in het online applicatie proces voltooien. U moet uw paspoortgegevens, reisdata en 
het adres van uw accommodatie in Zambia invoeren: https://evisa.zambiaimmigration.gov.zm/#/ 
 
3-5 werkdagen na het aanvragen van uw e-visum krijgt u een email met een link om de e-visumautorisatiebrief te 
downloaden. Deze brief is slecht 90 dagen na uitgave geldig, dus dien de aanvraag NIET langer dan 3 maanden 
voor de geplande reisdatum in. 
 
U moet de kosten van uw e-visum betalen bij aankomst in Zambia, u moet ook uw paspoort en e-visum 
goedkeuringsbrief aan de immigratie officier tonen.  
 
Raadpleeg voor meer informatie het ‘veel gestelde vragen’ gedeelte van de e-visum website of ga naar 
www.zambiaimmigration.gov.zm 

Toeristen Visa Zimbabwe 
 

Heb ik een visum nodig om Zimbabwe te bezoeken? 
 

Als u wilt weten of u een visum nodig heeft om Zimbabwe binnen te komen kunt u het beste de volgende pagina 
op de e-visum website van het Zimbabwaanse immigratiedienst bezoeken:  
https://www.evisa.gov.zw/#/VisaRegime 
 
U zult nationaliteiten vermeld zien staan onder één van de volgende drie visumcategorieën:   
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1. Categorie A: Geen visum vereist 

U heeft geen visum nodig om naar Zimbabwe te reizen. Laat simpelweg uw paspoort zien bij 
binnenkomst in het land.  
 

2. Categorie B: Visum bij binnenkomst 
Een visum is vereist voor binnenkomst in Zimbabwe. Als u in categorie B valt, dan kunt u tegen betaling 
een visum krijgen. 
 

3. Categorie C: Visa vóór aankomst 
Een visum is vereist voor binnenkomst in Zimbabwe. Alleen voor categorie C kan men zich online  
aanmelden via de website van e-visum Zimbabwe. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen 
sectie op de website (https://www.evisa.gov.zw/#/Help/FAQ) of neem contact op met de helpdesk 
(evisasupport@afrosoft.co.zw). 

 

Types Zimbabwaanse toeristenvisa  
 

 
Er zijn verschillende soorten toeristenvisa waar u uit kunt kiezen, de meest geschikte zal afhangen van uw 
reisschema en hoe vaak u van plan bent om het land binnen te gaan tijdens uw verblijf in deze regio. Als u van 
plan bent meerdere keren Zimbabwe binnen te gaan en te verlaten, en het KAZA UniVisa is niet beschikbaar, 
dan is het mogelijk om een single entry en later een double entry visa te kopen. Een andere optie is om twee 
double entry visa te kopen (indien van toepassing).  
 
Visumkosten moeten contant (USD) betaald worden bij aankomst in het land. Wij adviseren u om voldoende 
USD bij u te dragen zodat u het visum contant kunt betalen, want wisselgeld is mogelijk niet beschikbaar. De 
onderstaande tarieven hebben alleen betrekking op toeristenvisa voor categorie B; toeristen met een categorie C 
visum moeten de vergoeding betalen die vermeld is in de e-visumaanvraag.  
 
 

Categorie Kosten (USD) Voorwaarden 

Single entry 30* 
Hiermee kunt u één keer Zimbabwe binnenkomen. Als u het eenmaal heeft 
gebruikt voor een entry en exit, dan kunt u het niet opnieuw gebruiken.  
 

Double entry 45* 
Hiermee kunt u twee keer Zimbabwe binnenkomen. De geldigheid is tot 90 
dagen na uitgave. Als u het visum gebruikt heeft voor twee entries en exits, 
dan kunt u het visum niet meer opnieuw gebruiken.  

KAZA UniVisa 50 

Als u Zimbabwe en Zambia wilt bezoeken dan is het KAZA UniVisa verreweg 
de meest economische keuze. Hiermee kunt u onbeperkt reizen tussen 
Zambia, Zimbabwe en dagtochten maken naar Botswana via de Kazungula 
landgrens. De geldigheid is tot 30 dagen na uitgave, op voorwaarde dat de 
houder overnacht in Zambia of Zimbabwe. Dit visum kan niet voor vertrek 
aangevraagd worden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
 

 
*Britten en Ieren: USD 55 voor single entry, USD 70 voor double entry 
Canadezen: USD 75 voor single entry 
 
Ga voor meer informatie naar http://www.zimimmigration.gov.zw/ of neem contact op met de Zimbabwaanse 
ambassade of het consulaat in het land waar u momenteel verblijft.  

Toeristenvisa Botswana 
 

Heb ik een visum nodig om Botswana te bezoeken? 
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Als uw land op de onderstaande lijst staat, dan is er geen visum vereist om Botswana te betreden. Uw paspoort 
wordt afgestempeld bij de grens waar u binnenkomt, zodat u 30 dagen in het land kunt verblijven, maar dit kan 
indien nodig verlengd worden. Reizigers kunnen maximaal 90 dagen per kalenderjaar in het land verblijven.  
 
Als uw land niet in de lijst voorkomt is er een visum vereist om Botswana binnen te komen. Dit moet u aanvragen 
voordat u op reis gaat. Ga naar http://www.gov.bw/en/Visitors/ of neem contact op met de dichtstbijzijnde 
ambassade of het consulaat voor meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paspoorthouders uit de volgende landen hebben geen visum nodig voor toegang tot Botswana:  

Angola Antigua and Barbuda Argentina Australia 
Austria The Bahamas Bahrain Barbados 
Belgium Belize Brazil Brunei Darussalam 
Bulgaria Canada Chile Costa Rica 
Croatia Cuba Cyprus Czech Republic 
Denmark Dominica Dominican Republic Estonia 
Finland France Gambia Germany 
Greece Grenada Guyana Holy See (Vatican City) 
Hong Kong Hungary Iceland Ireland 
Israel Italy Jamaica Japan 
Kenya Kiribati Kuwait Latvia 
Lesotho Liechtenstein Lithuania Luxembourg 
Malawi Malaysia Maldives Malta 
Mauritius Mexico Monaco Mozambique 
Namibia Nauru Netherlands New Zealand 
Norway (and colonies) Oman Papua New Guinea Paraguay 
Peru Poland Portugal Qatar 
Romania Russian Federation St Kitts and Nevis Saint Lucia 
Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Saudi Arabia 

Seychelles Sierra Leone Singapore Slovak Republic 
Slovenia Solomon Islands South Africa South Korea 
South Sudan Spain Swaziland Sweden 
Switzerland Tanzania Tonga Trinidad and Tobago 
Turkey Tuvalu Uganda United Arab Emirates 
United Kingdom United States of America Uruguay Vanuatu 
Venezuela Yugoslavia Zambia Zimbabwe 
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Reizen met kinderen naar Botswana 
 

Net als in Zuid-Afrika, moet iedereen die naar of door Botswana reist met kinderen onder de 18 jaar 
onderstaande documentatie kunnen tonen:  
 

1. Beide ouders reizen met kind(eren) onder 18 jaar:  
Naast het paspoort van het kind moeten de ouders een volledige/onverkorte geboorteakte van het kind 
bij zich hebben wat de gegevens van beide ouders bevat. Een gewaarmerkte kopie van de 
geboorteakte wordt ook geaccepteerd.  
 

2. Eén ouder reist met kind(eren) onder 18 jaar:  
Naast het paspoort van het kind moet de ouder een volledige/onverkorte geboorteakte van het kind bij 
zich hebben wat de gegevens van beide ouders bevat. Een gewaarmerkte kopie van de geboorteakte 
wordt ook geaccepteerd. Ook moet toestemming van de niet reizende ouder (vermeld op de 
geboorteakte) in de vorm van een beëdigde verklaring (niet ouder dan 4 maanden vanaf de reisdatum) 
getoond worden, of een  voogdijverklaring met bevestiging van toestemming om met het kind(eren) te 
reizen. Een gewaarmerkte kopie van het paspoort van de afwezige ouder moet op verzoek ook 
toonbaar zijn.  
 

3. Eén ouder reist met kind(eren) onder 18 jaar als de andere ouder overleden is:  
Naast het paspoort van het kind moet de ouder een volledige/onverkorte geboorteakte van het kind 
bijhebben wat de gegevens van beide ouders bevat, evenals de overlijdensakte van de overleden 
ouder. Gecertificeerde kopieën worden ook geaccepteerd.  
 

4. Kind(eren) onder 18 jaar die reizen met een voogd (familielid, vriend):  
Naast het paspoort van het kind moet de voogd een volledige/onverkorte geboorteakte van het kind 
bijhebben wat de gegevens van beide ouders bevat. Een gewaarmerkte kopie van de geboorteakte 
wordt ook geaccepteerd. Toestemming van de ouders (vermeld op de geboorteakte) in de vorm van een 
beëdigde verklaring (niet ouder dan 4 maanden vanaf de datum van de reis), waarin hun toestemming 
voor het reizen van het kind/de kinderen met deze voogd wordt bevestigd. Een gewaarmerkte kopie van 
de paspoorten van beide ouders moeten ook op verzoek aantoonbaar zijn.  

 
Houd er rekening mee dat deze documenten net zo verplicht zijn als een paspoort en dat u Botswana niet zult 
kunnen betreden wanneer u deze aanvullende papieren niet kunt laten zien als u met kinderen jonger dan 18 
jaar reist. Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde Botswaanse ambassade of de 
Botswaanse afdeling voor binnenlandse zaken.  
 

Gezondheidszorg 
 

Wij adviseren u om minimaal 6-8 weken voor vertrek medisch advies te vragen aan uw huisarts of bij de GGD. Zij 
kunnen als beste uw specifieke gezondheidsrisico’s beoordelen alvorens ze vaccinaties en/of anti malaria 
tabletten voorschrijven. Dit is ook een goede gelegenheid voor u om belangrijke gezondheidsproblemen met 
betrekking tot reizen te bespreken waaronder veilig voedsel en water, ongevallen, blootstelling aan de zon en 
insectenbeten.  
 
 

Vaccinaties  
 

Bezoek uw huisarts of de GGD om te bespreken welke vaccinaties u nodig heeft voor uw vakantie in deze regio.  
 
Er is geen risico op gele koorts, hoewel bewijs van vaccinatie wel gevraagd kan worden door de douane aan 
reizigers die ouder zijn dan 9 maanden en die komen uit een land met gele koorts. Dit geld ook voor toeristen die 
meer dan 12 uur op een transit hebben gewacht in een luchthaven van een land waar risico op gele koorts is.  
 
 

Malaria 
 

In deze regio is gedurende het hele jaar een hoog malaria risico. Profylactische medicatie wordt geadviseerd, 
maak een afspraak met de huisarts of GGD om de meest geschikte medicatie voor u te bespreken. Let op: 
Chloroquine is GEEN effectief anti malaria medicijn voor deze regio. Het is van essentieel belang om 
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andere voorzorgsmaatregelen te treffen; gebruik fysieke barrières om muggenbeten te voorkomen, waaronder 
slapen onder een klamboe, het dragen van een lange broek en mouwen bij schemering en zonsopgang en het 
gebruik van goede afweer tegen insecten (50% DEET).  
 
Als u koorts heeft, of andere griepachtige verschijnselen vertoont na terugkeer van uw vakantie, neem dan 
onmiddellijk contact op met de dokter en breng deze op de hoogte van uw recentelijke bezoek aan een malaria 
gebied. Onthoud dat malaria zich nog tot een jaar na blootstelling kan ontwikkelen.  
 

	
Let op: muggen afweer lotion en spray met DEET is overal verkrijgbaar in Victoria Falls, Zimbabwe, en 
Livingstone, Zambia. Deze zijn effectief en vaak aanzienlijk goedkoper dan in Europa. Hetzelfde geld voor 
zonnebrandcrème. Houd er rekening mee dat zonnebrandcrème en insecten werend middel niet zo makkelijk 
beschikbaar is in Botswana. Als u Chobe National Park tijdens uw verblijf in deze regio bezoekt of van plan ben 
te bezoeken, dan raden wij u aan om deze artikelen van tevoren te kopen en mee te nemen.  
 
 

Medicatie 
 

Alle reizigers met medicijnen (inclusief vrij verkrijgbare medicijnen) moeten voor de reis controleren of er 
beperkingen zijn aan de medicijnen die ze van plan zijn mee te nemen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken.  
 
 

Afrikaanse tekenbeetkoorts 
 
Afrikaanse tekenbeetkoorts is een (meestal milde) bacteriële infectie die wordt verspreid door een beet van een 
teek. Teken komen voor in landelijke buitengebieden en zijn vrij gebruikelijk in wildreservaten, vooral tijdens de 
zomermaanden (november – april). Als u tijdens uw reizen bezig bent met buitenactiviteiten, zoals een begeleide 
bushwalk of wandelsafari, dan kunt u tekenbeten voorkomen door een lange broek te dragen en insecten 
afwerende lotion met DEET te gebruiken. Als u een teek op een persoon ontdekt, zal een snelle en volledige 
verwijdering van de teek het risico op Afrikaanse tekenbeetkoorts verminderen.  
 
Symptomen verschijnen meestal tussen 5 en 7 dagen na de tekenbeet en ze bestaan uit hoofdpijn, spierpijn en 
koorts. De huid op de plek van de beet kan opzwellen en het midden van de beet kan zwart worden. Als u 
vermoed dat u Afrikaanse tekenbeetkoorts heeft, is de beste manier van actie ondernemen naar de dokter te 
gaan die dan een passende antibioticakuur voorschrijft.  
 
 

Bilharzia 
 

Bilharzia (ook bekend als schistosomiasis) is een parasitaire infectie waarvan bekend is dat deze in de regio 
voorkomt. De infectie wordt veroorzaakt door een parasitaire worm die in zoet water leeft, zoals vijvers, meren, 
langzaam stromende beken en/of rivieren en reservoirs. Reizigers moeten waar mogelijk vermijden te waden, 
zwemmen of badderen in zoet water. Zwemmen in chloorwater vormt geen risico voor bilharzia.  
 
Symptomen van vroege infectie kunnen huiduitslag en jeukende huid (zwemmersjeuk), koorts, rillingen, hoest of 
spierpijn zijn. Vaak blijven mensen tot vele maanden of jaren later asymptomatisch. Als u bang bent dat u tijdens 
het reizen bent blootgesteld aan bilharzia, bezoek dan uw huisarts voor een medische beoordeling.  
 
 

Water 
 

In veel gebieden in de regio is het veilig om leidingwater te drinken. We raden echter aan om eerst aan de 
gastheer in elke accommodatie te vragen of het veilig is, voordat u het leidingwater gebruikt.  
 
Victoria Falls en de omliggende gebieden kunnen erg warm en vochtig zijn en we raden dan ook voor alle 
excursies aan om voldoende drinkwater mee te nemen. Vroege waarschuwingssignalen van uitdroging zijn doffe, 
kloppende hoofdpijn en ongewone vermoeidheid.  
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Reisverzekering 
 

Onze algemene voorwaarden bepalen dat alle gasten die met Safari’s op Maat reizen een uitgebreide 
reisverzekering hebben die geldig is voor de volledige reis en die alle medische hulp, evacuatie, repatriëring, 
verlies van bagage, diefstal en aansprakelijkheid dekt. Als u ons geen details van deze reisverzekering verstrekt 
voordat u aankomt, dan zal Safari’s op Maat de tour moeten cancelen.  
 
 
Annuleringsverzekering 
We adviseren stellig dat reizigers een geschikte annuleringsverzekering afsluiten. Deze moet doorgaans binnen 
1 week na het boeken van de reis afgesloten worden. In de meeste gevallen biedt een annuleringsverzekering 
dekking als u de reis moet annuleren of afbreken om redenen als het overlijden, ernstige ziekte of ernstig 
ongeval letsel van de reiziger, naaste familieleden van de eerste of tweede graad of de persoon waarbij de 
reiziger in het buitenland zou verblijven, of wanneer een negatief reisadvies wordt afgegeven in verband met een 
zwangerschap.  

Let op! Veel mensen hebben een zogeheten ‘doorlopende annuleringsverzekering’. Hoewel dit heel handig is, 
denk eraan dat een doorlopende annuleringsverzekering dekking biedt tot een maximum bedrag per persoon en 
met een maximum per reis. De hoogte van deze bedragen verschillen per reisverzekeraar, maar de meeste 
reisverzekeraars bieden een standaarddekking van ‘slechts’ € 1.500,- per persoon. Indien uw reis met Safari’s 
Op Maat en uw vliegtickets meer kosten dan deze ‘maximale dekking’, dan is het vaak mogelijk de dekking uit te 
breiden en het verzekerd bedrag te verhogen. Hier betaal je uiteraard wel meer premie voor. Ook deze 
uitbreiding van de verzekering moet doorgaans binnen 7 dagen na het boeken van de reis afgesloten worden. 
Voor meer informatie zie: https://www.reisverzekeringblog.nl/dure-vakantie-check-doorlopende-
annuleringsverzekering/  

Ongeacht de reden van annulering zullen onze annuleringsvoorwaarden en -kosten altijd gelden. Slechts door 
het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u zich tegen dit risico indekken. Safari’s Op Maat kan helaas in 
geen enkel geval, hoe onfortuinlijk, onverwacht en verschrikkelijk de reden om te moeten annuleren is, coulance 
verlenen.  

Geld 
 

Land Valuta Extra informatie 

Zambia 
Zambiaanse 
kwacha 
(ZMW) 

Kwacha is de officiële munteenheid van Zambia, hoewel US-dollar biljetten ook 
geaccepteerd worden in veel hotels, curiosa winkels, restaurants en excursiebedrijven 
in Livingstone. Master Card en Visa worden over het algemeen overal geaccepteerd, 
maar de commissie over kaartbetalingen kan behoorlijk hoog zijn (verwacht een 
toeslag van 3-5% op alle kaartbetalingen). U kunt geld opnemen bij de meeste 
geldautomaten in Livingstone met Visa of Master Card.  

Zimbabwe US Dollar 
(USD) 

Master Card en Visa (NIET American Express) creditkaarten en betaalpassen worden 
over het algemeen geaccepteerd door hotels, winkels, restaurants en 
excursiebedrijven in Victoria Falls. Er is een te kort aan bankbiljetten in Zimbabwe en 
de geldautomaten hebben zelden contanten beschikbaar voor opname. Om problemen 
te voorkomen moet u ervoor zorgen dat u met voldoende contant geld (USD) voor uw 
verblijf het land in gaat.   

Botswana Botswaanse 
Pula (BWP) 

Pula is de officiële munteenheid van Botswana, hoewel US-dollar biljetten ook 
geaccepteerd worden in veel hotels, curiosawinkels, restaurants en excursiebedrijven 
in de gebieden rond Chobe National Park. Visa is de meest geaccepteerde creditcard 
of pinpas in Botswana. Geldautomaten zijn te vinden in Kasane, de dichtstbijzijnde 
grote stad bij Chobe.  
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De bovenstaande tabel bevat een aantal land specifieke adviezen; de volgende regels zijn echter van toepassing 
op alle drie de landen:  

• Travellers cheques zijn, hoewel ze een extra beveiligingsniveau bieden, moeilijk uit te wisselen in deze 
regio en daarom zijn ze ook niet aan te raden.  

• Hoewel creditkaarten en pinpassen in deze regio algemeen geaccepteerd worden zijn pinautomaten 
niet altijd operationeel. Het is zeker aan te bevelen om een geldreserve (in briefjes met lage waarde) 
mee te nemen.  

• Vanwege het risico op vervalsingen zijn veel verkopers achterdochtig over biljetten met een hoge 
waarde, biljetten van 50 en 100 dollar worden vaak geweigerd in winkels en zelfs bij banken.  

• Visa kosten en park entreegelden moeten in cash betaald worden. Zorg ervoor dat u met voldoende 
USD reist voor deze betalingen.  

• Als u onlangs een nieuwe kaart hebt aangeschaft, vergeet dan niet om deze minstens één keer in een 
geldautomaat thuis te gebruiken voordat u naar het buitenland gaat.  

• Zorg ervoor dat u uw creditcard of pinpas provider vóór vertrek op de hoogte stelt van uw reisplannen, 
zodat uw kaart niet geblokkeerd wordt wanneer u deze voor aankopen tijdens uw reis wilt gebruiken.  

Ga voor de meest recente wisselkoersen naar: http://www.xe.com/ 

 

 

 

Rijbewijs  
Zolang er op uw rijbewijs in het Engels staat aangegeven dat het om een rijbewijs gaat, heeft u geen 
internationaal rijbewijs nodig. Uw rijbewijs is in Zambia en Zimbabwe geldig voor een periode van 3 maanden en 
in Botswana voor 6 maanden.  

Verdere Informatie 
 

Ga voor aanvullende informatie naar het ‘Reisinformatie’ gedeelte op onze website om u voor te bereiden op uw 
reis met ons. Als u niet vindt wat u zoekt of andere vragen over uw vakantie heeft, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen.  
 
Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen in zuidelijk Afrika! J 


