
 

 

ALGEMENE INFO USA 
FORMALITEITEN 

Alle reizigers moeten in het bezit zijn van een internationaal paspoort (geldig tot de dag van 

terugkeer in België). Alle Belgische reizigers die naar de USA-reizen zijn verplicht een 

elektronische reistoestemming (ESTA) aan te vragen (doen wij voor u en is inbegrepen in de 

prijs). Dit dient via het internet te gebeuren voor aanvang van de reis: 

https://esta.cbp.dhs.gov .  

 

GELD & GELDZAKEN 

De munteenheid in Amerika is de Amerikaanse dollar, symbolisch weergegeven als $ USD. 

Een creditcard is een absolute must. Hotels vragen om de betaling van extra’s er mee te 

voldoen; voor het huren van een auto is ze verplicht om de waarborg te garanderen. De 

munteenheid in Amerika is de US-dollar, symbolisch weergegeven als $. Er zijn biljetten van 1, 

2, 5, 10, 20, 50 en 100 dollar. Let wel op, want alle bankbiljetten hebben dezelfde kleur en zijn 

even groot. Daarnaast zijn er munten van 1, 5, 10, 25 en 50 cent. Elke munt heeft zijn eigen 

naam en de meest gebruikte zijn de penny (1 cent) en de quarter (25 cent). Over het 

algemeen zijn de banken open van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur (in de grote 

steden tot 18:00 uur). Het is echter niet aan te raden om uw geld te wisselen bij banken. Beter 

is het om voorafgaand aan uw vertrek alvast wat dollars te wisselen en een creditcard mee 

te nemen. Voor het huren van een auto is het zelfs verplicht om een creditcard te hebben. 

Uiteraard is het ook mogelijk om te pinnen bij machines, banken en kassa’s. Kijk of hier het 

Cirrus- of Maestrologo aangegeven is, dit betekent dat de meeste Europese pinpassen 

geaccepteerd worden. Wel zijn hier vaak kosten aan verbonden.  

 

De koers tussen de Euro en de USD veranderd dagelijkst, op dit moment wordt er volgende 

koers genomen: € 1 = $ 0,98 / 1 $ = € 1,03 

 

 

 

TAAL 

De officiële taal in de Verenigde Staten is het Engels. Spaans wordt ook gesproken in 

sommige zuidelijke staten: Arizona, Californië, New Mexico, Texas en Florida. 

 

ELEKTRICITEIT 

In de Verenigde Staten & Canada gebruikt men 110 volt en platte stekkers. Het is dan ook 

aan te raden voor vertrek al een adapter mee te nemen. 

 



 

HOTELS 

Bijna alle hotels hanteren de volgende check-in/check-out richtlijnen: U kunt vanaf 15:00 uur 

in uw kamer terecht en u dient uw kamer uiterlijk om 12:00 uur weer te hebben verlaten. Veel 

hotels in Amerika moet men een Resort Fee verplicht betalen. De Resort fees zijn niet 

inbegrepen tenzij anders vermeld. Prijzen schommelen tussen 15 en 50 USD + taxen per kamer 

per nacht afhankelijk van het gekozen hotel (zie http://www.resortfeechecker.com ) Bij de 

check in wordt een creditcard op naam van de hoofdpassagier gevraagd als waarborg 

voor mogelijk (onvoorziene) extra kosten, vb. minibar. 

 

GEZONDHEID 

Er zijn geen vaccinaties nodig voor een reis naar Noord-Amerika. De kosten voor medische 

behandelingen zijn echter erg hoog voor internationale bezoekers. Zorg dan ook dat u een 

goede reisverzekering afsluit die de kosten van een eventuele behandeling vergoedt. 

 

FOOIEN 

Fooien maken in de Verenigde Staten een belangrijk deel uit van het loon, het is dan ook 

vanzelfsprekend om fooi te geven. De gemiddelde fooi ligt tussen de 10 en 20% van de 

rekening, afhankelijk van de service die u krijgt. In een restaurant waar u aan tafel wordt 

bediend ligt de fooi tussen 15 en 20%.  

 

BTW 

Het is belangrijk om te weten dat de btw (sales tax) nooit inbegrepen is in de gepubliceerde 

prijzen. De btw verschilt namelijk per staat en schommelt tussen de 0 en 10%. 

 

DRANKEN 

Het kopen en consumeren van alcoholische dranken is verboden onder de 21 jaar in heel 

Amerika. Het is normaal dat er dus gevraagd wordt naar een identiteitsbewijs om zich te 

legitimeren. Sommige bars kunnen zo de toegang voor families met kinderen weigeren na 

een bepaald uur voor deze reden. 

 

RESORT FEES 

Veel hotels rekenen een resort fee aan in Amerika. Deze fee is verplicht te betalen ter plaatse 

bij check-in of bij vertrek. De resort fee is een kost die hotels aanrekenen voor onderhoud van 

het zwembad, wifi, sportzaal, onderhoud gemeenschappelijke ruimtes…) 

 
 

 
 

 


