
 

  

  Landeninformatie: Luxemburg 

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 
Luxemburg. 

  
Gezondheid Het niveau van de medische zorg in Luxemburg is hoog. 

U wordt geadviseerd een goede reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat u 
in 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 de Nederlandse 
vertegenwoordiging in de hoofdstad Luxemburg. 

  
Inentingen Inentingen zijn niet verplicht voor Luxemburg. 
  
Taal Meest gesproken talen: Luxemburgs, Duits en Frans (alle officieel). 

U kunt meestal ook met Engels uit de voeten. 
  
Munteenheid Euro (EUR) 

Bankpas 
Bankpassen worden vrijwel overal geaccepteerd. 
Gebruik van een bankpas is meestal gratis. 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 
Luxemburg heeft voldoende geldautomaten (bancomat, GAB = guichet automatique 
bancaire of DAB = distributeur automatique de billets). 
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. 

  
Prijspeil Eenvoudige maaltijd: vanaf  € 14. 

Kopje koffie: vanaf  € 2,50. 
Biertje: vanaf  € 3. 

Electra 230 volt 
Verloopstekker 
Stopcontacten hebben twee ronde gaten en kunnen geaard of ongeaard zijn. 
U hebt geen verloopstekker (wereldstekker) nodig. 
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Rookverbod Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes, zoals bars, restaurants, en clubs, en in het 
openbaar vervoer. 
In cafés en bars mag alleen worden gerookt als er een aparte ruimte is met een 
luchtverversingsinstallatie. 
 

Water Het kraanwater is veilig te drinken. 
 

Extra Het kleine en zeer rijke staatje Luxemburg ligt ingeklemd tussen België, Duitsland en 
Frankrijk. Vooral de laatste twee landen hebben leven en cultuur van het hertogdom 
beïnvloed. Een flink deel van het land is landschappelijk een vervolg op de Belgische 
Ardennen (hoogste punt 559 meter). Het is een land vol burchten. Luxemburg heeft een 
'kleine' hoofdstad die ook al in een vestingmantel zit. De voorspoed na de Tweede 
Wereldoorlog, het bankgeheim en de vestiging van grote Europese instellingen 
(Europees centrum op de Kirchberg van de hoofdstad) hebben het landje goed gedaan. U 
proeft er de welvaart. 
 
 

 


