
 

  

  

Landeninformatie: Zwitserland 

Reisdocumenten U hebt een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart nodig. 
Controleer altijd of de geldigheid van het document ruim voldoende is voor uw verblijf in 
Zwitserland. 

  
Gezondheid Het niveau van de medische zorg in Zwitserland is hoog, maar deze zorg is duur. Zorg 

mede daarom voor een goede reisverzekering. Houd er rekening mee dat u mogelijk 
contant moet betalen voor de verlening van medische zorg. 
In geval van een ziekenhuisopname of wanneer u medisch-specialistische zorg nodig 
hebt, kunt u het beste direct contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Voor 
informatie en eventuele ondersteuning kunt u terecht bij een van de Nederlandse 
vertegenwoordigingen in Zwitserland. 

  
Inentingen Inentingen zijn niet verplicht voor Zwitserland. 

Als u langer dan vier weken in de natuur gaat wandelen of kamperen in de periode van 
maart tot en met november, of op andere wijze meer risico loopt om door teken te worden 
gebeten, wordt een vaccinatie tegen tekenencefalitis aangeraden. 

  
Rookverbod Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes, zoals bars, restaurants en hotels, en in het 

openbaar vervoer. 
Roken is toegestaan in bars en restaurants die niet groter zijn dan 80 m² indien er een 
apart ingerichte ruimte is die goed wordt geventileerd. 

  
Taal Meest gesproken talen: Duits, Frans, Italiaans, Retoromaans (alle officieel). 

Duits wordt overal, behalve in het Franstalige deel gesproken. Frans wordt in een brede 
strook langs de Franse grens gesproken en Italiaans in het kanton Ticino/Tessin. 
Daarnaast wordt in enkele dalen in het oosten Retoromaans gesproken. 
U kunt meestal ook met Engels uit de voeten. 

  
Munteenheid Zwitserse frank (CHF) 

Bankpas 
Bankpassen worden vrijwel overal geaccepteerd. 
Gebruik van een bankpas is meestal goedkoper dan gebruik van een creditcard. De 
kosten verschillen per bank en per bankpas. Als uw bank een vast bedrag per verrichting 
rekent, is frequent gebruik van uw bankpas bij kleine bedragen af te raden. 
Er geldt een limiet per dag. 
Creditcard 
Creditcards worden bij vrijwel alle hotels, restaurants, winkels en tankstations 
geaccepteerd. 
Geld opnemen met een creditcard is meestal niet gratis. De kosten verschillen per bank 
en per creditcard. Als uw bank of creditcardmaatschappij een vast bedrag per verrichting 
rekent, is frequent gebruik van uw creditcard bij kleine bedragen af te raden. 
Geldautomaten 
Zwitserland heeft voldoende geldautomaten (bancomat). 
Actuele informatie over geldautomaten in een bepaalde plaats vindt u op 
www.maestrocard.com, www.mastercard.com/atmlocator, www.visa.com/atmlocator of 
via www.atmlocator.info. 
Geld wisselen 
Bij banken, postkantoren en wisselkantoren kunt u geld wisselen. Hotels wisselen 
doorgaans tegen een ongunstiger koers dan banken. 
Bijzonderheden 
Meestal worden ook euro's (vooral bankbiljetten, geen muntgeld) geaccepteerd, 
doorgaans tegen een iets ongunstiger koers. 
 

 

Z.O.Z. 

http://www.maestrocard.com/
http://www.mastercard.com/atmlocator
http://www.visa.com/atmlocator/
http://www.atmlocator.info/


 

  

Geldzaken 2015 CHF 
1,00 
100,00 
0,98 
98,05 
 

€ 
0,91 
90,62 
1,00 
100,00 

Prijspeil  Eenvoudige maaltijd: vanaf  € 20. 
Kopje koffie: vanaf  € 4,50. 
Biertje: vanaf  € 6. 

  
Electra 230 volt 

Verloopstekker 
Stopcontacten hebben ronde gaten en kunnen geaard of ongeaard zijn. De geaarde 
stopcontacten hebben drie ronde gaten, maar zijn zonder problemen te gebruiken voor 
ongeaarde stekkers van het type C, met twee ronde pinnen. 
Voor apparaten met een geaarde stekker hebt u een verloopstekker van het type J of een                                                   
wereldstekker nodig. 

  
Water Het kraanwater is veilig te drinken. 

 

 


