
 

  

  

Landeninformatie: Frankrijk 

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 

Frankrijk. 
  
Gezondheid De gezondheidszorg is van goede kwaliteit. 

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 Frankrijk. 

  
Inentingen Inentingen zijn niet verplicht voor Frankrijk. 
  
Rookverbod Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes, zoals bars, restaurants, discotheken, 

casino's en hotels, en het openbaar vervoer. 
In restaurants, cafés en casino's is roken alleen toegestaan in een afgesloten rookruimte 
(maximaal 35 m²) met een luchtverversingsinstallatie waar geen eten en drinken wordt 
geserveerd. Is zo'n ruimte niet aanwezig, dan is roken nergens in het etablissement 
toegestaan. 
In de praktijk blijkt dat de rookruimte vaak niet goed gescheiden is van de ruimte waar 
niet gerookt mag worden. Ook in grotere gelegenheden is de rookruimte vaak nog 
onderdeel van het grotere geheel en niet een aparte afgesloten ruimte. 

  
Taal Meest gesproken taal: Frans. 

In toeristische gebieden kunt u meestal ook wel 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 bemande tankstations 
geaccepteerd. Ook langs de tolwegen kunt u met een creditcard betalen. 
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 
Frankrijk heeft voldoende geldautomaten (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. 
Bijzonderheden 
Buitenlandse bankpassen en creditcards worden bij sommige onbemande tankstations 
niet geaccepteerd. 
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Prijspeil  Eenvoudige maaltijd: vanaf € 10. 

Kopje koffie: vanaf € 1,50. 
Biertje: vanaf € 3,50. 

  
Electra 230 volt. 

Verloopstekker 
Stopcontacten hebben twee ronde gaten en kunnen een naar buiten stekende 
aardingspin hebben. 
Voor geaarde stekkers met een gat voor deze aardingspin of platte stekkers zonder 
randaarde hebt u geen verloopstekker nodig. 
Voor geaarde stekkers zonder gat voor een aardingspin hebt u mogelijk een 
verloopstekker van het type E of een wereldstekker nodig. 
 

Water Over het algemeen is het kraanwater in Frankrijk van goede kwaliteit en kan het veilig 
worden gedronken. Bij twijfel, of als u het opschrift ‘Eau non potable' ('Geen drinkwater') 
tegenkomt, kunt u water uit flessen gebruiken, dat overal verkrijgbaar is. 
 

Extra Frankrijk is zo veelzijdig dat u er alles kunt vinden wat u wenst. Het is een groot land met 
een gevarieerd landschap; golvende graanvelden, beboste heuvels, velden vol 
zonnebloemen of lavendel, besneeuwde bergen en eindeloos lange stranden. En 
natuurlijk ontzettend veel te zien in de steden en dorpen. Tijdens uw vakantie kunt u 
volop genieten van de beroemde Franse keuken en de wijnen, net zo gevarieerd als het 
land zelf! 
 
 

 


