
 
 IOR Pre-Arrival Checklist 

For IOR Global Services 
Dutch 

 

 

650 Dundee Rd., Suite 360, Northbrook, IL 60062 

Phone 1 (847) 205-0066   Fax 1 (847) 205-0085  http://www.iorworld.com 

CHECKLIJST VÓÓR AANKOMST 
 
 
Wanneer u zich voorbereidt op uw aanstaande internationale verhuizing, gebruik dan deze checklijst 
met belangrijke documenten en items om bij u te houden (neem deze niet mee in uw ingecheckte 
bagage of verscheping van uw huishouden). We raden u ook ten zeerste aan om deze documenten te 
scannen en op te slaan op een computer of USB-stick, opdat u deze wellicht later kunt gebruiken voor 
uw e-mails. 
 
Hoewel dit een uitgebreide lijst is, is deze niet volledig en sommige punten kunnen afwijken afhankelijk 
van de lokale voorschriften en de behoeften van u en uw gezin. Het is belangrijk op te merken dat de 
vereisten van verschillende regelgevende instanties regelmatig veranderen, en soms zonder 
voorafgaande kennisgeving. Het is belangrijk om zo flexibel en geduldig mogelijk te zijn. 
 
Indien u nog vragen heeft over deze checklijst, neem dan contact op met uw Destination Services 
Consultant. 
 
 
VEREISTE DOCUMENTEN: 
 

o Paspoort en werkvisum 

 Paspoorten moeten minimaal 6 maanden geldig zijn na de beoogde verblijfsperiode 
van de aanvrager in de VS 

 Breng uw verlopen paspoort mee wanneer uw paspoort minder dan één jaar oud is 

 De I-94 wordt bij binnenkomst in het land verwerkt door de Amerikaanse 
Immigratiedienst. U krijgt instructies over het ophalen van een elektronische versie 
van uw verwerkte I-94. (Zeer belangrijk! - Zie afzonderlijk I-94 infoblad. Vereist voor 
SSN-aanvraag) 
 

o Werkgeversverklaring/Aanbiedingsbrief 
o Originele of gecertificeerde geboorteakte van elk gezinslid.  

 
Adoptiedocumenten* 

o Originele of gecertificeerde huwelijksakte* (in het Engels heeft de voorkeur) 
o Geldig rijbewijs van thuisland (en internationaal rijbewijs (IDP)), omdat vaak een bewijs van het 

thuislandadres nodig is om een bankrekening te openen. IDP is strikt een vertaling van uw huidig 
rijbewijs en wordt uitgegeven door het land dat het originele rijbewijs heeft uitgegeven. Men 
moet IDP met het huidige rijbewijs tonen voor de geldigheid. 

o Document dat het tijdelijk Amerikaans adres verifieert, omdat verificatie van het huidige 
Amerikaanse adres vaak nodig is om een bankrekening te openen (Een hoteladres kan niet 
worden gebruikt voor het openen van een bankrekening en het ontvangen van een Social 
Security Number (SSN) per e-mail. Echter, u kunt uw kantooradres gebruiken voor bankzaken als 
sociale zekerheid. 
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o Geldmiddelen of kasequivalenten (bijvoorbeeld reischeques) voor de eerste twee weken voor 
uitgaven en voor verplichte stortingen. 

 Er is meestal een inhouding voor het verzilveren van niet-Amerikaanse 
cheques/overschrijvingen en toeslagen voor internationale bankpassen en 
creditkaarten (ongeveer 7-10 dagen) 

 Aanbevolen bedrag om mee te nemen: dit moet betrekking hebben op de 
aanbetalingen voor onroerend goed, schoolkosten*, een maand huur, een maand 
huur voor borg** en geld voor incidentele kosten. 

 Minimumbedrag om een bankrekening te openen kan tussen $25 - $100 USD zijn. 

 U kunt ook een betaalpas, geschikt voor een geldautomaat, gebruiken die toegang 
heeft tot een rekening met de huidige beschikbare middelen. 
 

 
o Als u eerder in de VS hebt gewoond en eerder een Social Security Number (SSN) heeft 

ontvangen, uw socialezekerheidskaart. 
o Actuele vaccinatie overzicht en medisch dossier 
o Academische gegevens van de kinderen (zoals cijferlijsten en schriftelijke evaluatie) voor 

toelating tot school* 
o Kinderautostoeltjes indien van toepassing 

 U mag reizen met een autostoeltje of een kopen in de VS (autoverhuurbedrijf kan 
dit desgewenst meegeven). Deze zijn verplicht om jonge kinderen per auto te laten 
vervoeren. Alle inzittenden moeten een stoelbevestiging dragen, zoals een 
veiligheidsgordel voor volwassenen. 

 De leeftijd en het gewicht van uw kind bepalen het type van de benodigde stoel als 
waar het kind in de auto mag zitten (deze wetten verschillen van staat tot staat - 
bespreek dit met uw Destination Services Consultant). 

 
AANBEVOLEN DOCUMENTEN 
 
Instructies van uw werkgever over dringende medische zorg bij aankomst in de VS. 
 

o Medische en tandheelkundige gegevens en/of voorgeschreven medicijnen voor de familie 
(voorraad voor drie maanden wordt aanbevolen) 

o Bewijs van rijgeschiedenis in eigen land (vaak is dit niet nodig omdat u in de VS als nieuwe 
bestuurder wordt behandeld, maar voor sommige verzekeringsmaatschappijen kan dit helpen 
om de autoverzekeringspremie in de VS te verlagen) 

o Uw huidige creditkaarten (bijvoorbeeld VISA, MasterCard, American Express) om te gebruiken 
voor onkosten 

 Informeer uw creditcardmaatschappij tijdens het reizen zodat uw kaart niet wordt 
geweigerd voor ongewoon gebruik 

 Niet alle verkopers accepteren niet-Amerikaanse creditcards voor betalingen en u 
wilt wellicht contact opnemen met uw creditcardmaatschappij i.v.m. kosten over 
internationaal gebruik van de kaart 

 



 
 IOR Pre-Arrival Checklist 

For IOR Global Services 
Dutch 

 

 

650 Dundee Rd., Suite 360, Northbrook, IL 60062 

Phone 1 (847) 205-0066   Fax 1 (847) 205-0085  http://www.iorworld.com 

DIVERSEN 
 

o Elektrische converters voor elektrische apparaten die u meeneemt* 
o Losse pillen zonder voorschrift kunnen in beslag genomen worden bij de douane en dit 

veroorzaakt ongemak. Neem kopieën mee van de recepten* 
 
 
*Indien toepasselijk 
 
**Als de cessionaris verantwoordelijk is voor het betalen van de huur 
 


