
 

  

  

Landeninformatie: Denemarken 

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 

Denemarken. 
  
Gezondheid De medische zorg in Denemarken is uitstekend. 

U wordt geadviseerd een goede reisverzekering af te sluiten. 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 Denemarken. 

  
Inentingen Inentingen zijn niet verplicht voor Denemarken. 
  
Rookverbod Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes, zoals bars, restaurants, hotels en theaters, 

in het openbaar vervoer en op treinstations. 
Uitgezonderd zijn cafés en bars die kleiner zijn dan 40 m²  en zaken met een aparte 
rookruimte waar geen eten of drinken wordt geserveerd. 

  
Taal Meest gesproken taal: Deens. 

U kunt meestal ook goed met Engels of Duits uit de voeten. 
Het Deens wordt niet alleen in Denemarken zelf gesproken, maar ook in Groenland en op 
de Færøer naast de plaatselijke talen. 
Het Deens en het Færøers (Faeröers) behoren tot de Indo-Europese talen en wel tot de 
Germaanse tak. De twee talen hebben één gemeenschappelijke wortel, maar beperkte 
verwantschap. 
Het kan handig zijn te weten, dat de letters æ, ø, å achter in het Deense alfabet staan. 

  
Munteenheid Deense kroon (DKK) 

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 
Denemarken heeft voldoende geldautomaten (pengeautomat, hæveautomat). 
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. 
 

 

 

Z.O.Z. 

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


 

  

Wisselkoers 
2015 

DKK 

100,00 

1,00 

6,65 

664,93 

€ 

12,11 

0,12 

1,00 

100,00 
  
Prijspeil  Eenvoudige maaltijd: vanaf € 15. 

Kopje koffie: vanaf € 2,50. 
Biertje: vanaf € 6,00. 

  
Electra 230 volt 

Verloopstekker 
Stopcontacten hebben twee ronde gaten en kunnen een naar buiten stekende pin, 
aardingsclipjes of een halfrond gat hebben voor aarding. 
U hebt mogelijk een verloopstekker van het type E of K of een wereldstekker nodig. 
 

Water Het kraanwater is veilig te drinken. 
 

Extra Wie voor het eerst in Denemarken komt, zal zich verbazen over de rust en ruimte in dit 
kleine land. Het landschap golft van horizon tot horizon en daarin liggen de dorpen met 
ieder een eigen, wit kerkje. De Denen zijn vriendelijke, wat afstandelijke mensen die de 
toerist zijn rust gunnen. De lange, zonovergoten stranden van Jutland, de kliffen van 
Møn, de mondaine hoofdstad Kopenhagen en de vele (pre)historische monumenten zijn 
enkele van de belangrijkste trekpleisters. Het land heeft voor iedereen wel iets te bieden. 
 

 


