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SURVIVAL
GUIDE
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/dutchdownunder.nl

YES! JE HEBT DE KNOOP
DOORGEHAKT; JE GAAT
NAAR AUSTRALIË!
In deze Survival Guide vind je alle informatie
voor een zorgeloze trip naar Australië en
terug. Stap voor stap, met alles wat je moet
weten voor de planning, reizen en werken.
Wij zijn Ralph en Karin; twee reislustige
Hollanders die ruim tien jaar geleden naar Oz
vertrokken en er nu nog steeds zijn!
Wij werken al een aantal jaren in de
reisbranche hier en runnen ons eigen
reisadvies bureau.

ALLE
INFORMATIE
VOOR EEN
ZORGELOZE
TRIP NAAR
AUSTRALIË
EN TERUG

Toen wij voor het eerst naar Oz op reis
gingen hebben we alles zelf met veel bloed,
zweet en tranen uit moeten zoeken.

We zijn destijds flink wat dingetjes vergeten
en hebben echt wel onze oeps-momentjes
gehad.
Met deze gids willen we het jou makkelijk
maken om je trip te plannen door kort en
bondig alles te behandelen wat je MOET
weten voordat je naar Oz vertrekt.
Je vindt in deze guide handige links naar
bedrijven waar wij zelf positieve ervaringen
mee hebben. Denk hierbij aan websites voor
vluchten, verzekeringen, accommodatie en
tours.
Mocht je boeken via een van onze links, dan
krijgen wij daar soms een kleine commissie
voor. Jij betaalt zelf helemaal niets meer dan
normaal en krijgt vaak ook nog een extra
korting. Dikke win-win denken wij zo!
WWW.DUTCHDOWNUNDER.NL
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PASPOORT NAKIJKEN
In Australië mag je het land in zolang
je paspoort nog steeds geldig is op
het moment dat je weer uit Australië
vertrekt.
Check dus goed de vervaldatum van je
paspoort en vraag indien nodig een
nieuwe aan.
Als je gaat backpacken, houd er dan
rekening mee dat je misschien wel langer
wegblijft dan gepland.
Karin zou oorspronkelijk 6 maanden op
reis gaan en is 1,5 jaar later pas weer eens
naar Nederland teruggevlogen. Ralph
ging een jaartje studeren en is nooit meer
teruggegaan. :)
Maak je op de heen- of terugweg een
stop in Azië, houd er dan rekening mee
dat voor de meeste (Aziatische) landen
je paspoort nog 6 maanden na aankomst
geldig moet zijn.

IN AUSTRALIË MAG JE HET LAND IN ZOLANG JE
PASPOORT NOG STEEDS GELDIG IS OP DE DAG VAN
JE GEPLANDE TERUGVLUCHT.

VISUM VOOR AUSTRALIË
Hieronder de meest voorkomende visa
voor reizigers:
A. Tourist E-Visa
B. Tourist Long Stay Visa
C. Working Holiday Visa
De bovenstaande visa zijn perfect voor
reizigers die voor maximaal 1 jaar naar
Australië gaan.
Kort samengevat kan je van het
volgende uitgaan:
•

Als je korter dan 3 maanden gaat, en
je niet gaat werken, kies dan het
Tourist E-Visa (subclass 561).

•

Als je langer dan 3 maanden
aaneengesloten in Australië gaat
reizen, en je gaat niet werken, kies
dan het Tourist Long Stay Visa
(subclass 600).

•

Als je tussen de 18 & 31 bent, en je
gaat in Australië werken, kies dan
voor een Working Holiday Visa
(subclass 417).

Lees uitgebreide info over alle visa op de
volgende pagina!

JE MOET VOOR JE VERTREK NAAR AUSTRALIË
EEN VISUM GEREGELD HEBBEN.
ZONDER VISUM KOM JE HELAAS HET LAND NIET IN.

TOURIST E-VISA (AU$0)

TOURIST LONG STAY (AU$140)

WORKING HOLIDAY (AU$440)

Als je een Nederlands of Belgisch paspoort
hebt en je bent niet van plan te gaan werken,
dan kan je een gratis e-visa aanvragen.

Visa subclass 600 is goed geschikt als
je van plan bent langer dan 3 maanden
aaneengesloten in Oz te blijven en niet
gaat werken. Je hebt de keuze uit
3, 6 en 12 maanden. Kosten vanaf AU$140.

Als je tussen de 18 en 30 bent, kun je een
subclass 417 Working Holiday Visa
aanvragen waarmee je tot 1 jaar in
Australië mag verblijven en werken.

Je eVisitor subclass 651 visa is in totaal 1 jaar
geldig en je mag meerdere malen het land in
voor een periode van 3 maanden per keer.
Dus als je van plan bent Australië te
verkennen en nog wat uitstapjes te maken
naar NZ, Bali en/of Fiji dan is dit visum
perfect!

Kort samengevat:
•
•
•
•
•

Trips van max. 3 maanden per keer
Je visum gaat op de dag van aankomst in
Je mag op dit visum niet werken
Niet leeftijdsgebonden
Na onvangst visum moet je binnen
12 maanden naar Australie gaan

Volg deze link om dit e-visa direct bij de
afdeling immigrate van de Australische
overheid aan te vragen.

Kort samengevat:
•
•
•
•
•

Goede keuze als je langer dan 3 maanden
aaneengesloten in Australië verblijft
Je visum gaat op de dag van aankomst in
Je mag op dit visum niet werken
Niet leeftijdsgebonden
Na onvangst visum moet je binnen
12 maanden naar Australie gaan

Volg deze link om dit visum direct bij de
afdeling immigrate van de Australische
overheid aan te vragen.

Weet je nu al dat je langer dan een jaar wilt
blijven? Check dan hoofdstuk 3 om meer te
leren over het zogenoemde “2nd Year Visa”.

Kort samengevat:
•
•
•
•
•
•

Goede keuze als je in Australie wil werken
Onbeperkt Australie in en uit
Je visum gaat op de dag van aankomst in
Je moet minimaal 18 en maximaal 30 zijn
om dit visum aan te vragen
Na onvangst visum moet je binnen
12 maanden naar Australie gaan
Je moet bij aankomst voldoende geld
hebben jezelf te onderhouden tijdens je
verblijf, dit is minimaal AU$5,000
(≈ €3,300).

Volg deze link om dit visum direct bij de
afdeling immigrate van de Australische
overheid aan te vragen.

TIP!
Vind je het relaxter om de visumaanvraag door een professional te laten doen?
Neem dan contact op met The Migration Agency, een visumbureau in Sydney
dat jaarlijks honderden visums aanvraagt.

VLIEGTICKET BOEKEN
Het zelf boeken van een vliegticket is nog
nooit zo makkelijk geweest!
Moest je vroeger bij een reisbureau je
tickets ophalen, worden ze nu
simpelweg naar je toe gemaild. Moest je ze
vroeger nog uitprinten, is het nu
(bij de meeste luchtvaartmaatschappijen)
meer dan OK om ze gewoon in je email te
hebben. Alles is elektronisch, dus zodra je
geboekt hebt, staan jouw gegevens in hun
systeem.
Wij gebruiken zelf de volgende sites om
vluchten te boeken:

• Skyscanner
• Cheap Tickets.nl
Beide sites vergelijken tickets van
verschillende maatschappijen en geven
je een handig overzicht van prijs en
vluchtduur. Je kunt bij de zoekfilters
aangeven welk tijdstip van de dag je wilt
vliegen, hoeveel stops je wilt en hoe lang
de reis maximaal mag duren. Superhandig
allemaal!

Handige Tips:
• Wees flexibel qua data, zodat je de beste
deal kunt vinden.
• Vaak is doordeweeks vertrekken &
aankomen goedkoper dan in het weekend.
• Het kan goedkoper zijn een meerdere
bestemmingen “multi-city” ticket te kopen
wat simpelweg betekent dat je vliegt van A
naar B en dan van C terug naar A.
Bijvoorbeeld van Amsterdam naar Perth
en dan van Sydney naar Amsterdam. Dit
geeft je vrijheid om tussen Perth en Sydney
te reizen zoals jij wilt en niet weer naar B
hoeft voor je terugvlucht.
• De goedkoopste optie is niet altijd de
fijnste. Een stopover van 17 uur ergens
in the middle of nowhere in China is toch
minder relaxed.
• Heb je een lange stopover in een stad die
je wilt verkennen? Stop dan je backpack in
een kluisje op het vliegveld en ga op pad!
• Als je accommodatie regelt voor je
aankomst in Oz (aanradertje, wel even
doen), check dan goed je aankomstdatum.
Door het tijdsverschil van 8-10 uur zou
het best eens kunnen dat je een dag later
aankomt. Lees meer hierover onder het
kopje “Accommodatie”.

IEMAND MACHTIGEN

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

UITSCHRIJVEN GEMEENTE

Mocht je nu iets in Nederland geregeld
willen hebben als je weg bent, machtig
dan iemand om bepaalde zaken voor jou
waar te nemen.

Je Nederlandse rijbewijs is geldig in
Australië mits het een gewaarmerkte
Engelse vertaling heeft.

Als je langer dan 8 maanden op reis gaat
(hoeft niet aaneengesloten te zijn) moet
je je uitschrijven bij je gemeente, zelfs als
je je kamer of appartement aanhoudt.

Je kunt je overheidszaken machtiging
regelen via deze DigiD link.
Machtigingen voor je bankzaken kan je
direct met je bank regelen.

ABONNEMENTEN OPZEGGEN
Vergeet je abonnementen niet op te
zeggen, het is natuurlijk zonde om
onnodig voor dingen te betalen waar
je een lange tijd geen gebruik van zal
maken.
Sommige zaken als sportschool opzeggen
kunnen zo gepiept zijn, maar vraag
het voor de zekerheid na. Het kostte
ons flink wat tijd & moeite van ons
telefoonabonnement af te komen, dus kijk
daar bijtijds naar!

Indien niet aan bovenstaande voorwaarde
is voldaan, is het IRB (internationaal
rijbewijs) model 1949 vereist. Het IRB is
verkrijgbaar bij iedere ANWB-winkel en
moet persoonlijk afgehaald worden.
Neem je Nederlandse rijbewijs en een
recente pasfoto mee. Het IRB is 1 jaar
geldig.
Kosten voor het Internationaal Rijbewijs
zijn €17,95 voor ANWB-leden en €18,95
voor niet-leden.

Hoe dat moet gebeuren, verschilt per
gemeente. Volgens de site van de
Rijksoverheid kan dit alleen persoonlijk,
vanaf 5 dagen voor je vertrek en niet
eerder.
Mocht je nu nog niet weten hoe lang je
op reis gaat, bel dan even je gemeente
om te vragen wat de opties zijn en of er
misschien een mogelijkheid is om zaken
op een later moment vanaf het buitenland
te regelen.
Als je langer dan 8 maanden op reis gaat
en je schrijft je niet uit, kun je een boete
van €325 krijgen. Het kan zijn dat je
bepaalde subsidies moet terugbetalen.
Voor meer recente informatie met
betrekking tot het uitschrijven bij de
gemeente, check deze link.
Dit brengt ons tot het volgende punt,
wat te doen met je Nederlandse
zorgverzekering als je op reis gaat...

NL ZORGVERZEKERING

REISVERZEKERING

Wat je moet doen met je
zorgverzekering als je gaat reizen hang
af van een aantal verschillende factoren:

Wat je doet qua reisverzekering hangt
helemaal af van het antwoord dat je krijgt
van je zorgverzekeraar.

•
•
•

De volgende factoren spelen een grote
rol:

Hoe lang je op reis gaat
Waar je naartoe gaat
Of je tijdens je reis gaat werken en
voor hoe lang

Elke zorgverzekeraar heeft zo z’n eigen
polis en beleid. Wij raden aan de drie
bovenstaande punten van tevoren met je
huidige zorgverzekeraar te bespreken. Zij
zullen je adviseren wat voor actie je moet
ondernemen.
De meest actuele informatie kun je
vinden op de website van Zorgwijzer.

•
•

•

Hoe lang je op reis gaat
Kan en wil je een reisverzekering
afsluiten bij je huidige zorgverzekeraar
(bij sommige polissen is reisverzekering
inbegrepen)
Of en hoe lang je tijdens je reis gaat
werken

Mocht je zorgverzekeraar je aanraden
aanvullende reisverzekering af te sluiten,
dan zeggen wij doen!
Kans is groot dat je in Australië gaat
skydiven, white water raften, paardrijden,
bungy jumpen etc. Het is maar beter goed
verzekerd te zijn dan voor ongewenste
verrassingen komen te staan.

TIP!
Voordat je ook maar iets aanpast of
opzegt, vraag bij je zorgverzekeraar
een European Health Insurance
Card (EHIC) aan. Je hebt deze kaart
nodig om in Australië je Medicare
Card aan te vragen. Hier komen we
in hoofdstuk 3 nog op terug!

Hiernaast twee verzekeraars waar wij zelf
goede ervaringen mee hebben.

Allianz Globetrotter
De Globetrotter Verzekering van Allianz
Global Assistance is ideaal als je voor
langere tijd naar het buitenland gaat.
Bijvoorbeeld voor een studie, stage,
(vrijwilligers)werk, wereldreis of backpack
vakantie. Altijd verzekerd op de beste
manier, zonder dat je er omkijken
naar hebt. Of je nu gaat backpacken,
een wereldreis maken, gaat studeren,
stagelopen of werken in het buitenland.
Met de Globetrotter Verzekering ben je
maximaal 24 maanden aaneengesloten
goed verzekerd.
Klik op het logo
voor meer info!

OOM Tijdelijk in het Buitenlandverzekering
OOM is meer een internationale
zorgverzekering dan een reisverzekering
en kan erg handig zijn voor backpackers
die van plan zijn een lange tijd (tot 2 jaar)
op pad te gaan.
Klik op het logo
voor meer info!
Lees onze blog voor meer info over
reisverzekeringen!

AUSSIE BANKREKENING
Ga je een maand of langer naar Oz,
open dan voor vertrek een Australische
bankrekening. Het maakt je het leven
Down Under een stuk gemakkelijker (en
goedkoper!)
De grootste banken in Australië zijn
ANZ, Commonwealth, NAB & Westpac.
Volg de onderstaande links om nog voor
aankomst in Australië een bankrekening te
openen!
NAB “Classic Banking Account”, heeft
geen maandelijkse kosten
ANZ “Access Advantage”, kost $5 per
maand (kwijtgescholden als je minimaal
$2000 per maand op je rekening stort)
Commonwealth Bank “Smart Access”,
kost $4 per maand (kwijtgescholden als je
minimaal $2000 per maand op je rekening
stort)
Westpac “Choice”, kost $5 per maand
(kwijtgescholden als je minimaal $2000 per
maand op je rekening stort)

TIP!
Open je Australische rekening
bij NAB; zij brengen geen
maandelijkse kosten in rekening!

TIP!
Open je Australische rekening ongeveer 6 weken voor je vertrek naar
Australië om de bank geënoeg tijd te geven je aanvraag te behandelen.
Bij aankomst in Australië, bezoek je toegewezen branch
(je kan aangeven in welke stad je aankomt) om je bankpas op te halen.

GELD OVERMAKEN
Als je goed voorbereid op reis wilt, maak
dan van tevoren al geld over naar je
Australische rekening.
Wij hebben beide een vrij lange tijd geld
overgemaakt direct van onze NL bank naar
onze AUS bank, totdat we ons realiseerden
dat je met een transfer service flink wat
geld kan besparen.

Van bank naar bank geld overmaken
is niet handig want:
1. Banken geven je een ongunstige
wisselkoers en maken zo winst van jouw
geld
2. Beide banken (je Nederlandse &
Australische) brengen internationale
transfer fees in rekening.
Zo kun je op een transfer van €1000 tussen
de €40 - €70 aan onnodige
transfer kosten betalen!

Een transfer service is beter want:
1. Met een transfer service krijg je de echte
wisselkoers waardoor jouw euro’s veel
meer waard zijn in dollars en andersom
2. Transfer services rekenen een vast (laag)
bedrag per transfer, meestal rond de
0,5-1%. Zo kost het overmaken van
€1000 je nog maar iets van een tientje.

Hoe doen ze dat dan?
Bijna een magische truc, zij omzeilen de
transfer fees door het geld via lokale
banken over te maken.
Wil jij ook bankfees omzeilen en goedkoop
geld overmaken? Registreer je dan met een
van deze twee services!

• TransferWise
• Currencyfair
en lees onze blog voor meer info en een
kortingslink!

MET EEN ORGANISATIE

Is het duurder met een organisatie?

Alleen of met een organisatie? Goede
vraag! Lees verder om meer te weten te
komen over voor- en nadelen van beide
opties...

Ja en nee.

Toen ik (Karin) mijn reis aan het plannen
was, vond ik het toch wel heel spannend
en heb ik gekozen te reizen met een
organisatie.
Eenmaal in Australië aankomen besefte
ik dat ik het zeker wel allemaal zelf had
kunnen doen!
Maar… spijt van mijn keuze met een
organisatie te gaan heb ik nooit gehad.
Voor mij had het de volgende voordelen:
•

•

•

Nieuwe vrienden; ik heb in mijn
eerste week in Sydney door het
welkomstpakket mensen ontmoet waar
ik mee heb gereisd, gewoond, gewerkt
en nu nog steeds contact mee heb!
Het gemak; ik had m’n zaakjes best
zelf kunnen regelen maar de hulp
bij aanvraag van een Australisch
burgerservicenummer (TFN),
bankrekening etc nam wat van de stress
weg en scheelde mij flink wat tijd!
Inside info; ik heb mijn eerste week in
Sydney prachtige plekken gezien, best
wel een beetje gefeest met onwijs toffe
lui en zoveel meer gedaan dan ik ooit in
m’n eentje had ondernomen!

Als je alles wat deel uitmaakt van het
standaard pakket apart zou boeken,
dus zelf zou regelen (airport transfer,
accommodatie, havencruise, beach escape,
job service, mail service etc) ben je
duurder uit.
Maaaaaar…. het ligt er weer aan of je die
dingen wel wilt. Als je het niet zo hebt
op groepsactiviteiten en je liever dingen
zelf uitzoekt, dan is zo’n welkomstpakket
waarschijnlijk niets voor jou en kan je wat
geld besparen door het zelf te doen.

Hoe kom ik meer te weten?
Onze gids geeft je alle informatie om het
zelf te doen, maar vind je het toch relaxter
om met een groepje mensen aan te komen
die in hetzelfde schuitje zitten, overweeg
dan te boeken met een organisatie.
Dusss... wil je liever solo? Helemaal top!
Nieuwsgierig naar wat organisaties
doen? Check dan deze link naar het
welkomstpakket van UltimateOz, een
organisatie waar wij veel mee samenwerken.
Zij zorgen voor een ‘zachte’ landing voor als
je in Sydney aankomt, plus leuke activiteiten
en waar nodig, ondersteuning!

KORTING!
Met de unieke Dutch Down Under Code DDU50 krijg je $50 korting
op het 7N UltimateOz Gap Year Package!

INPAKKEN EN… GO!

MEENEEMLIJST

Ik ga op reis en ik neem mee!! Nu wordt het echt
spannend; inpakken betekent dat je echt gaat, en dat kan
best een beetje stressvol zijn.

OFFICIELE ZAKEN

GADGETS

• Paspoort

• Telefoon

• (Internationaal) Rijbewijs

Maaaaaar no worries, ze hebben in Australië ook winkels
en wasmachines dus het is oké om niet je hele hebben en
houwen mee te slepen. ;-)

• Credit Card / Pinpas

Qua inpakken zeggen wij: less is more. Hoe meer je pakt,
hoe meer je mee moet sjouwen. Daarom hiernaast een
handige checklist met wat wij je aanraden mee te nemen.

• AU$300 in Cash

• Reisverzekeringspapieren / Pas
• Visumprintje

• EHIC Zorgverzekeringspas

TOILETSPULLEN
• Shampoo / Conditioner
• Gezichts / Body Creme

TIP!
Email kopietjes van je paspoort, verzekerings &
reispapieren naar jezelf en/of sla ze op in de Cloud
(Google Drive / Dropbox) voor het geval je je papieren
kwijtraakt...

• Haarborstel

• Tandenborstel & Tandpasta
• Basic EHBO Kitje
• Deodorant

• Klein Spiegeltje
• Wattenstaafjes
• Scheermesjes
• Oordopjes

• Zonnebrandcreme

• Nagelknipper / Vijl
• Medicijnen

• Anticonceptiemiddel

• Tampons / Maandverband

• Koptelefoon

• Laptop / Tablet
• Reisadapter
• Camera

• Opladers

• Powerbank
• Zonnebril

• Hervulbare Waterfles
• Rugzak / Draagtas

• Hangslotje (Voor Hostelkluisjes)
• Dagboek & Pen
KLEDING
• Jogging Broek x 1
• Spijkerbroek x 1
• Korte Broek x 2
• Sweatshirt x 1

• Windproof Jasje x 1

• Ondergoed & Sokken x 14
• Zwemkleding x 2

• Microfibre Reishanddoek x 1
• Zomerse Shirts x 4
• Slippertjes x 1
• Sneakers x 1

• Schoenen Voor Op Stap x 1

Lees deze blog over wat mee te nemen
in het vliegtuig om nog beter voorbereid te zijn!

ACCOMMODATIE

Hoe boek ik dat dan?

En wat als ik voor langere tijd een
kamer zoek?

Als je gaat backpacken, zul je er
hoogstwaarschijnlijk voor kiezen om in
hostels (jeugdherbergen) te slapen.

Er zijn verschillende manieren om
hostels te boeken.

Als je op een gegeven moment een
baantje hebt gevonden, of je gaat
stagelopen of studeren, dan is het
logisch dat je niet continue je kamer
wilt delen met zeven anderen.

Het leuke van hostels is dat je er
gemakkelijk vrienden maakt, dat er vaak
leuke dingen worden georganiseerd
door het hostel management en dat het
een relatief goedkope manier van reizen
is.
Het aantal bedden per kamer (bijna
altijd stapelbedden) varieert. Je kunt
terecht in 4, 6, 8 of zelfs 12 bed
slaapzalen. Hoe minder bedden in de
kamer, hoe duurder het is.
Je kunt er vanuit gaan dat de
gemiddelde prijs voor een bed in een
hostel Down Under tussen de $20-$45
per nacht is.
Er geldt hier ‘you get what you pay for’
dus verwacht niet al te veel luxe can een
hostel van rond de $20 per nacht. ;-)
TIP!
Ga je naar Sydney? Dan raden we je
aan een hostel te kiezen bij Centraal
Station, dan zit je gelijk in hartje stad.
Mocht je de eerste dagen bij het
strand willen doorbrengen, ga dan
voor Bondi Beach!

Je kunt het direct aan de balie van een
hostel doen, via een reisbureau (wij
kunnen het ook voor je boeken) en
online.
Als je online relaxed vindt, check dan de
volgende sites:

Booking.com
Check Booking.com voor
accommodatie, een superhandige site
waar je binnen een paar minuten een
reservering kan maken!
Na 5 x met Booking.com geboekt te
hebben, kan je je gratis aanmelden
voor hun “Genius” programma,
waarmee je extra korting krijgt op
hostels & hotels!

Hostelworld
Hostelworld is een goede site om
hostels te boeken. Je kunt er per
stad zien wat er beschikbaar is voor
jouw reisdata & budget en je kunt
gemakkelijk online reserveren.

Het is gebruikelijk in Oz om met
meerdere mensen een huis te delen.
Soms kan je een kamer voor jezelf
krijgen (kost ongeveer $300-$400 per
week) of met iemand een kamer delen
(kost ongeveer $180-$250 per persoon
per week).
De volgende sites zijn handig als je op
zoek bent naar een kamer voor langer
dan een paar weken:
Gumtree - Beetje manusje van alles,
je kunt er accommodatie, baantjes,
meubels en nog veel meer vinden!
Flatmates.com.au - Superhandige site,
voelt
een
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voorkeuren aan mensen die een
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AUSTRALISCHE SIM
Of je nu voor een paar weken of een
jaar naar Australië gaat; het is erg
handig een SIM-kaart aan te schaffen!

Behalve dit, Wifi is niet overal beschikbaar
in Australië. Op dat gebied liggen ze toch
nog een beetje achter op Europa!

Het is niet alleen een stuk gemakkelijker
(en goedkoper) contact te hebben
met andere backpackers in Australië,
maar het maakt het benaderen van
potentiële werkgevers en (misschien wel
autoverkopers) een stuk eenvoudiger.

Een SIM-kaart met pre-paid beltegoed
geeft je net dat beetje extra vrijheid!
Wij zijn zelf al jaren met Vodafone en
waarderen maandelijks op met $40
(ongeveer €25).

Zij bieden data & belpakketten aan die
voor reizigers superhanding zijn, vooral
omdat er bij sommige pre-paid opties
ook internationale minuten inbegrepen
zitten!
Je beltegoed is 35 dagen geldig,
daarna kun je kiezen met hetzelfde op
te waarderen of een andere optie te
kiezen. Je zit dus nergens aan vast! :)

GRATIS SIM?
Wil jij bij aankomst op het vliegveld in
Sydney GRATIS een geactiveerde Vodafone
SIM ophalen? Klik dan op de onderstaande
link en wij leggen ‘m voor je klaar!

Ja, ik wil een gratis SIM!
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REIS INSPIRATIE
Reizen zit ons in het bloed en de honger naar
avontuur heeft ons nu al een aantal keer mee
rond Australië genomen!
En behalve dit, hebben we ook flink wat
buiten Australië rondgereisd! Denk hierbij
aan Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja,
Fiji, Bali, Nieuw Zeeland, Sri Lanka en de
Malediven.
In de komende pagina’s zullen we info geven
over een aantal van onze favoriete toers in
Australië en Azië. Voor al deze toers hebben
wij voor jou een unieke DDU-kortingscode.

WIJ KUNNEN
JE HELPEN
EEN
GEWELDIGE
REIS
TE PLANNEN

Mocht je vragen hebben over iets wat we
niet bespreken zoals duikbrevet halen,
skydiven, abseilen in the Blue Mountains,
Tasmanië verkennen, campervan huren,
kooiduiken met grote witte haaien, The Great
Ocean Road doen; dan hebben wij tips heeeeeul veel tips!
Tips voor als je het zelf wilt doen en leuke
aanraders voor andere groeptoers.
Ons Dutch Down Under reisbureau kan je
helpen met plannen en alvast accommodatie
& tours voor je boeken voordat je aan je
reis begint - vaak met een leuke, Hollandse
korting!
INFO@DUTCHDOWNUNDER.NL

SYDNEY AIRPORT TRANSFER
Na alle voorbereidingen, het moeilijke afscheid nemen van vrienden & familie en een pittig
lange vlucht ben je er dan toch echt - Australië!
Als je in Sydney aankomt, zijn er een aantal manieren om vanaf het vliegveld naar de stad
te komen. We bespreken ze hieronder van de goedkoopste naar de duurste manier:

1. Airport shuttle $

2. Airport trein $$

Een airport shuttle is de goedkoopste
manier om in de stad bij je accommodatie
voor de deur afgezet te worden. Een
enkeltje kost zo’n $16 en kan hier online
geboekt worden.

Je kunt vanaf international en domestic
airport de trein naar de stad pakken. Het
treinstation ligt onder het vliegveld en je
kunt hier bij de balie of bij een automaat
een treinkaartje kopen. Een enkeltje naar
Central Station kost zo’n $18. Lees hier
meer over de Sydney Airport Shuttle.

Let er wel op dat deze shuttle drivers
voordat ze vertrekken eerst hun busje
willen vullen. Het zou dus best wel eens
kunnen dat je tot een uur of langer aan
het wachten bent om van het vliegveld te
vertrekken. Plus alle mensen in het volle
busje moeten allemaal ergens naartoe
gebracht worden, dus een shuttle is vaak
de langzaamste manier.

Treinen naar de stad vertrekken om de
15 minuten en het duurt ongeveer een
kwartiertje om bij Central Station aan te
komen. Vanaf dit station zijn er goede
aansluitingen mocht je nog door moeten
reizen. Voor ons de fijnste ‘budget’ manier
om te reizen.

3. Uber $$$

4. Taxi $$$$

Good ol’ Uber is een relaxte manier om
vanaf het vliegtuig naar de stad te gaan.
Op het vliegveld van Sydney kun je gratis
van WiFi gebruikmaken om een Uber te
bestellen, vervolgens moet je naar de
pick up plaats lopen (staat met bordjes
aangegeven) om daar je Uber te meeten.
Een Uber van het vliegveld naar de stad
kost ongeveer AU$30.

Als je bij Sydney airport naar buiten loopt
kun je gemakkelijk de taxistandplaatsen
vinden, ze staan ook goed met bordjes
aangegeven. Een taxi naar het centrum
kost je ongeveer $50, afhankelijk van het
verkeer uiteraard. Je kunt je taxi met cash of
creditcard betalen.

MENSEN LEREN KENNEN

Hoe ontmoet ik dan mensen?

Het spannendste van het naar de andere
kant van de wereld verhuizen, is misschien
toch wel het ‘uit je comfort zone’ klimmen,
alles achterlaten en tijdelijk op nieuw
beginnen.

De makkelijkste manier om mensen te
ontmoeten als je nieuw bent in Australië is te
kiezen voor een intro-pakket zoals UltimateOz;
waar je met een groep newbies in je eerste
week Sydney en omstreken verkend. We
hebben het hier in hoofdstuk 1 in het kopje
‘Met een Organisatie’ over gehad.

Het maakt niet uit of je thuis 2 of 100
vrienden hebt, in Australië staat de stand
aan het begin op nul.
Jij kent niemand en niemand kent jou,
dus het is een kwestie van jezelf aan
onbekende mensen laten zien en nieuwe
vriendschappen te sluiten.
Voor sommigen is dit een droom, voor
anderen stiekem een nachtmerrie!

Als mensen in de gezamelijke ruimte een
spelletje aan het spelen zijn, ga erbij zitten en
vraag ‘do you mind if I join you?’
Wij weten zeker dat niemand nee zal zeggen
want het hostelleven is all about sharing the
fun! Iedereen zit zo’n beetje in hetzelfde
schuitje als jij en wil graag mensen ontmoeten!

Mocht je nu liever niet met een organisatie
gaan, dan zijn er genoeg andere manieren om
mensen te ontmoeten!

Mocht je dit nu echt lastig vinden, overweeg
dan een tour zoals Surf Camp te doen of langs
de oostkust te reizen met het Ultimate East
Coast-Pakket.

Zodra je bijvoorbeeld je hostel binnenloopt,
kijk om je heen en begroet mensen. Maak in
je dorm room (slaapzaal) een praatje met je
kamergenootjes en vraag naar hun plannen.

Bij deze tours reis je met een groep en is de
druk van het mensen ontmoeten eraf; door
de gezamelijke activeiten die je doet raak je
vanzelf met mensen bevriend!

LEER SURFEN!
Wil je in Australië leren surfen? Of kan
je het al een beetje en wil je je skills in
Oz in de praktijk brengen? Dan zeggen
wij: doe een surfkamp Down Under!
Surfen is niet iets wat je zo een, twee,
drie onder de knie hebt - je hebt er
zeker wel een paar lessen voor nodig!
Anderhalf uur ten zuiden van Sydney is
een supertof surfkamp wat heel handig
“Surf Camp Australia” heet.
Ze zijn gespecialeerd in het begeleiden
van absolute beginners dus als jij nog
nooit op een surfplank hebt gestaan,
dan ben je hier in goede handen!

KORTING!

Hoe boek ik zoiets?

Met de Dutch Down Under
Code DDUSURF krijg je
AU$50 korting op alle
surf tours van Surf Camp
Australia!

Een surfkamp is heel gemakkelijk
online te boeken, direct met Surf Camp
Australia!
Wij hebben een speciale code DDUSURF
waarmee je AU$50 korting krijgt op alle
surf tours van Surf Camp Australia!

Wat zit er bij Surf Camp
inbegrepen?

Het populairste surfkamp is “The
Ultimate Experience”. Dit surfkamp is 5
dagen & 4 nachten en inclusief alles!

•

Bij “The Ultimate Experience” krijg je
8 lessen van 2 uur dus na het afsluiten
van je surfkamp kan je echt surfen! Wat
betekent dat je de rest van je tijd in Oz
surfplanken kan huren (of er eentje kan
kopen) en je overal vrij het water in kan!

•
•
•

Check deze video om te zien hoe het er
op Surf Camp aan toe gaat!

•

•

•

Retour transport van Sydney naar Surf
Camp
Surflessen met leuke & professionele
instructeurs
Wetsuits & surfplanken
Alle maaltijden; ontbijt, lunch & diner
Alle accommodatie; je slaapt in een
echt surfkamp en deelt een kamer met
3 of 5 anderen
Gratis professionele foto’s van jouw
kunsten op de golven
Rip Curl voucher twv AU$20

Wat kost dat?
Met onze DDU-korting van AU$50
betaal je AU$645 (ongeveer €415) voor
transport van Sydney naar Surf Camp en
terug, al je maaltijden, surflessen, gear en
accommodatie!

Meer weten?
Wil je meer weten over Surf Camp, of wil
je beschikbare data checken? Volg dan
deze link en vergeet niet de ‘Promotion
Code’ DDUSURF te gebruiken!

REIS LANGS DE OOSTKUST

Hoe boek ik zoiets?

Als je van plan bent langs de oostkust
van Australië te reizen, van Sydney naar
Cairns of andersom - dan hebben wij
hier een paar opties voor je waar alle
highlights zal zien plus wat $$ mee kan
besparen!

Zoals je van ons gewend bent, hebben
we een speciale code DDU50 waarmee
je AU$50 korting krijgt op beide
oostkustpakketten!

Ultimate Travel heeft twee verschillende
opties voor de Oostkust.
a. “The Ultimate” 4-weekse groepsreis
met minibus & train, begeleid door
lokale gidsen.
b. “The Flexi” flexible hop-on / hop-off
buspas waarmee je maximaal 3 maanden
lang van Sydney naar Cairns of andersom
kan reizen.
Beide trips hebben de Aussie East Coast
highlights & 28 nachten accommodatie
inbegrepen.

Je kunt “The Ultimate” en “The Flexi”
beide direct op de website van Ultimate
Travel boeken. Wij hebben op onze
Ultimate East Coast landingspagina links
naar de boekingspagina!
De populairste trip is “The Ultimate”,
perfect voor groepstijgers! Er zit meer
bij inbegrepen en het is de beste “off the
beaten track” toer die je voor de oostkust
van Oz kan boeken.
Liever op je eigen manier? “Flexi” all
the way! Met de Flexi kan je beginnen
met reizen wanneer je maar wilt, en je
krijgt open-dated vouchers zodat je alles
helemaal op je eigen tempo kan doen!

KORTING!
Met de Dutch Down Under
Code DDU50 krijg je
AU$50 korting op beide East
Coast Packages van Ultimate
Travel!

Wat zit er bij beide pakketten
inbegrepen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Al je transport van Sydney naar Cairns
of andersom
28 nachten accommodatie
Byron Bay, Gold Coast, Brisbane,
Noosa, Airlie Beach, Magnetic Island,
Cairns
Surfing lesson
Fraser Island 3D/2N - all inclusive
Whitsundays 2D/2N - all inclusive
Great Barrier Reef snorkeltrip
Atherton Tablelands regenwoud trip

Wat kost dat?
Met onze DDU-korting van AU$50 betaal
je AU$2,749 voor “The Ultimate” (wat
ongeveer €1,760 is) en AU$2,449 (wat
ongeveer €1,570 is) voor “The Flexi”.

Meer weten?
Wil je meer weten over de verschillen
tussen en wat er is inbegrepen bij
“The Ultimate” & “The Flexi”, of wil je
beschikbare data checken? Volg dan
deze link en vergeet niet de kortingscode
DDU50 te gebruiken!

SYDNEY DAGTRIPS

Blue Mountains dagtrip

Als je meer wilt zien van de omgeving van
Sydney dan alleen de stad zelf, dan kun je
a. een autootje huren, b. met de bus of
trein reizen of c. een georganiseerde
dagtrip boeken.

Het Blue Mountains National Park is
een natuurgebied dat ongeveer net zo
groot is als Nederland. Het park is een
indrukwekkende mix van regenwoud,
canyons, hoge bossen en landtongen.

De volgende bestemmingen zijn een
aanrader om vanuit Sydney te verkennen:
•
•
•
•
•
•

Blue Mountains National Park
Hunter Valley
Port Stephens
Canberra
Jenolan Caves
Jervis Bay

De Aussie reisorganisatie Colourful Trips
biedt dagtrips aan naar al deze locaties.
De populairste toer is die van de Blue
Mountains, waar je hiernaast meer over
kan lezen! We bespreken hun andere trips
in meer detail op onze website.

Toen Karin in 2009 reisleidster was, is
ze een jaar lang elke week in The Blue
Mountains geweest en na 52 weken had
ze er nog steeds geen genoeg van - het is
er zo mooi!!
De dagtrip van Colourful Trips begint met
een bezoek aan Featherdale Wildlife Park;
een leuk interactief dierenpark waar je
kan kroelen met kangoeroes en koalas!
Daarna ga je door naar de Blue Mountains
waar je een aantal bushwalks doet, de
beroemde rotsformatie Three Sisters ziet
(afgebeeld op het plaatje) en leert over
aboriginals; de oorspronkelijke bewoners
van Australië.

KORTING!
Met de Dutch Down Under
Code DDUTRIPS krijg je
10% korting op alle Sydney
Dagtrips van Colourful Trips

Wat is er leuk aan Colourful Trips?
Colourful Trips is een tourbedrijf dat al
bijna 20 jaar dagelijks trips vanuit Sydney
organiseert. In plaats van met een grote
bus te reizen, nemen ze je mee in een
mini-van en kun je zo de busladingen
toeristen vermijden.
Check hun Instagram om een impressie te
krijgen van de dingen die je op de toers
van Colourful Trips kan zien!

Wat kost dat?
Met onze DDU-korting van 10% betaal
je tussen de AU$90-AU$120 voor een
dagtrip (ongeveer €60-€80), meestal
inclusief lunch en soms een biertje aan het
eind van de dag.

Meer weten of boeken?
Wil je meer weten over de dagtrips van
Colourful Trips, of wil je beschikbare
data checken? Volg dan deze link en
vergeet niet de ‘Promotion Code’
DDUTRIPS te gebruiken bij stap 2 van het
boekingsproces!

ONTDEK DE OUTBACK

Wat er is bijzonder aan deze trip?

Als er een ding is waarvan we zeggen,
dit is het geld dubbel en dwars waard,
dan is het de 10-daagse Heading Bush
Tour van Adelaide naar Alice Springs!

De Tour bezoekt Uluru (Ayers Rock),
Kata Tjuta (The Olgas, of Mount Olga)
en Watarka (Kings Canyon), Coober
Pedy en The Flinders Ranges. Evenals
andere minder bekende bestemmingen,
waaronder Lake Eyre, Finke Gorge en de
West Mac Donnell Ranges

Deze 10-daagse Outback Tour verkent
de fascinerende outback-regio’s van
Zuid- en Centraal-Australië in een kleine
groep van maximaal 13 reizigers.
Accommodatie is bush kamperen in een
swag (uitrolbare slaapmat) rond het
kampvuur, in bushkampen met minimale
tot geen faciliteiten.
Het is een backpackeravontuur; het
zal heet zijn, het zal stoffig zijn, het zal
ongelofelijk zijn.
De beste toer die Karin ooit heeft
gedaan (en ze heeft er flink wat gedaan)!
Lees ook reviews op Facebook.

Let op: verwacht avontuur, uitdagingen,
langere wandelingen en soms ruige
4WD-wegen.

Hoe boek ik zoiets?
Onze speciale code DDUBUSH geeft
je AU$50 korting op de Heading Bush
Outback Tour.
Je kunt deze tour direct op de website
van Heading Bush boeken. Wij hebben
op onze Heading Bush landingspagina
links naar de boekingspagina!

KORTING!
Met de Dutch Down Under
Code DDUBUSH krijg je
AU$50 korting op de
Heading Bush Tour

Wat zit er bij de trip inbegrepen?
•
•
•
•
•

10 dagen transport van Adelaide naar
Alice Springs
Al je maaltijden, van lunch op dag 1 tot
lunch op dag 10
Alle ‘National Park Fees’
Al je kampeerspullen (exl slaapzak)
Toegewijde gids gespecialiseerd in het
hiken in de bush

Wat kost dat?
Met onze DDU-korting van AU$50
betaal je AU$1945* (ongeveer €1250)
voor the trip of a lifetime, van Adelaide
naar Alice Springs, al je maaltijden en
accommodatie! *Er is een extra local
payment van AU$200 (ongeveer €130) te
betalen op de dag van vertrek.

Meer weten?
Wil je meer weten over Heading Bush, of
wil je beschikbare data checken? Volg dan
deze link en vergeet niet de ‘Promotion
Code’ DDUBUSH te gebruiken!!

KORTING!

BACKPACKEN IN AZIE
Australië is helemaal te gek! Maar als je na je trip Down Under nog niet uitgereisd bent, of je wilt een
stopover maken op weg naar Oz - waarom niet Azië?!
Je kunt heel goed zelf door Azië rondreizen, met bijvoorbeeld lokale bussen en treinen. Maar mocht je
dat niet relaxed lijken, of je hebt maar een korte tijd en wilt veel zien, check dan de volgende tours.

Met de Dutch Down Under
Code DDU50 krijg je
AU$50 korting alle Azië tours
van Ultimate Travel!

Ultimate Thailand

Ultimate Vietnam

Ultimate Bali

Tijdens deze 11 daagse tour verken je de
tempels van Bangkok en dans je tot in
de vroege uurtjes op de beroemde party
straat ‘Khao San Road’. Vervolgens slaap
je op een drijvend vlot in jungle paradijs
Khao Sok, zie je aapjes in het wild, snorkel
je in kristalhelder water, volg je Leo’s
voetstappen op ‘the Beach’ bij Koh Phi Phi,
bekijk je ongelooflijke vuurshows en feest je
de hele nacht op Koh Phangan.

Verken het allerbeste wat Vietnam te bieden
heeft met deze 14 daagse tour van het
noorden van het land naar het zuiden.
Start in Hanoi, vaar rond het prachtige
Halong Bay op een traditionale Junk Boat,
slaap op een verborgen eiland, vlieg naar
de stad met lantaarns Hoi An, stop in het
paradijs van Nha Trang, verken de bergen
rond Da Lat en eindig de tour in Ho Chi
Minh-stad.

Ontdek het beste van Bali en de prachtige
Gili eilanden tijdens de ultieme Balitour. Tijdens deze 10 daagse toer leer je
surfen, ontmoet je apen, zie je prachtige
zonsondergangen, verken je traditionele
Balinese tempels, snorkel je in kristalhelder
water en nog veel meer! Als je op zoek bent
naar de perfecte combinatie van cultuur,
avontuur, ontspanning en plezier, dan is
Ultimate Bali echt iets voor jou!

Deze tour kost met DDU50 korting
AU$849 (ongeveer €550). Lees meer, check
vertrekdata en boek hier.

Deze tour kost met DDU50 korting
AU$1,349 (ongeveer €880). Lees meer,
check vertrekdata en boek hier.

Deze tour kost met DDU50 korting
AU$849 (ongeveer €550). Lees meer, check
vertrekdata en boek hier.

Karin met Vietnamese draagstok in Hanoi, Vietnam

Karin met vriendin op traditionele boat in Gili Trawangan, Indonesië

Karin op een ‘long tail boat’ in Khao Sok National Park, Thailand
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TAX FILE NUMBER

Waar wordt het TFN naar
toegestuurd?

Als je in Australië gaat werken, moet je
een Tax File Number (TFN) aanvragen
voordat je met je eerste baantje begint.

De meeste backpackers hebben geen
Australisch adres waar ze gebruik van
kunnen maken. Er zijn dan een paar opties:

Dit 9-cijferige tax file number is
vergelijkbaar met een Nederlands
burgerservicenummer (en Belgisch
rijksregisternummer).

1. Gebruik het adres van je hostel. Houdt
er wel rekening mee dat het maximaal
28 dagen kan duren voordat je je TFN
binnenkrijgt en dat niet alle hostels
post voor je apart houden als je al bent
uitgecheckt.

Je kunt je TFN pas aanvragen als je
in Australië de grens over bent. Dit
doe je via de site van de Australische
belastingdienst.
Je hebt de volgende info nodig:
- Paspoort gegevens
- Email adres
- Australisch (mobiel) telefoonnummer
- Australisch adres
Nadat je het TFN hebt aangevraagd,
wordt het binnen 28 dagen per post
(dus niet per email) naar je toegestuurd.
Geef dit nummer aan elke werkgever
waar je in Australië voor gaat werken, zij
geven dan aan de belastingdienst door
dat jij bij hen in dienst bent.

2. Vraag een tijdelijk Australisch postadres
aan - zie info hieronder.

POSTADRES
Als backpacker kan het best handig zijn
een postadres in Australië te hebben voor
zaken als je Tax File Number, bankrekening
& Medicare. Plus altijd leuk om van de
fambam kadootjes te ontvangen met je
verjaardag en kerst!
Het Aussie bedrijf UltimateOz heeft een
postadres service voor backpackers,
waarbij je hun Sydney adres kan gebruiken
de gehele duur van je verblijf in Australië.
Voor AU$75 per jaar houden ze je post
voor je apart zodat je het op kan halen of
ze scannen het en emailen het naar je toe.
Zo kan je altijd bij je mail; anywhere and
anytime.

KORTING!
Gebruik de unieke Dutch
Down Under Code
DDU10 en krijg 10%
korting op de UltimateOz
Mail Service!

Hoe werkt het dan?
Volg deze link, klik op “Buy Now” en
gebruik de voucher code DDU10 voor
10% korting.
Vul de benodigde gegevens in en na
betaling van AU$67.50 ontvang je een
bevestigingsmailtje met je persoonlijke
mailnummer.
Vanaf het moment van aankomst in Oz,
kun je bij je nieuwe Aussie adres post
laten bezorgen!
Een voorbeeld van je nieuwe adres:
Tom Smith
UltimateOz
Shop 2, 2 Lee Street
Haymarket NSW 2000
Australia
TIP!
Wist jij dat als je een postadres
aanvraagt bij UltimateOz, ze
je ook GRATIS helpen met
het aanvragen van je Tax File
Number? Too easy!

MEDICARE

NAAR DE DOKTER
Het kan natuurlijk gebeuren dat je in
Australië naar de dokter moet.

Het Australische zorgsysteem heet
Medicare. Nederland & België hebben
beide verdragen met Australië waardoor
Nederlanders & Belgen via Medicare
GRATIS van bepaalde medische
voorzieningen gebruik mogen maken.

Zoals je hiernaast gelezen hebt, krijg
je met je Medicare pasje korting op
bepaalde medische voorzieningen.

Wat krijg je met Medicare?

Hoe vraag je een pasje aan?

Nederlanders & Belgen kunnen bij
aankomst in Australië gratis een
Medicare pasje aanvragen.

Een Medicare pasje aanvragen is easy!

Met dit pasje kun je:
1. Gratis consult krijgen bij sommige
dokterspraktijken en ziekenhuizen
2. Gratis behandeld worden bij
sommige doorverwijzingen (zoals
bloedprikken, röntgenfoto’s)
Zoals je hierboven ziet, het is niet overal
gratis. Vraag van tevoren per kliniek /
ziekenhuis even of ze ‘bulk billen’ wat
betekent of ze je behandeling volledig
door Medicare vergoeden.
Medicare gebruiken betekent niet dat
je geen reisverzekering nodig hebt,
Medicare dekt alleen de basics!

1. Download hier het aanvraagformulier en
neem dit ingevuld mee naar een Medicare
Service Centre.
2. Neem je paspoort mee naar het door jou
gekozen Service Centre.
3. Neem je EHIC (European Health Insurance
Card) mee, je moet namelijk aantonen dat je
in Nederland nog verzekerd bent. (En al bent
je dit niet, zolang je EHIC pasje nog geldig is,
it’s all good!)
4. Neem een kopietje van de email mee die
je van immigratie ontvangt als je Working
Holiday Visa is goedgekeurd.
Zodra de aanvraag binnen is, ontvang je
binnen 30 dagen je Medicare card op het door
jou aangegeven postadres.
Mocht je geen postadres hebben, lees dan het
vorige hoofdstukje hoe & waar je er een kan
aanvragen.

De beste manier om een dokter te
vinden waarbij je kosten door Medicare
vergoed worden is het volgende te
Googlen:
“Bulk bill doctor” met je lokatie
erachter.
Mocht je nu op een plek zijn waar de
praktijk geen Medicare dekking heeft,
dan kan je verwachten rond de AU$50AU$80 voor een doktersconsult te
betalen.
Dit bedrag kan je terug claimen met je
reisverzekering, dus zorg ervoor dat je
bonnetjes bewaart!
TIP!
Dames die aan de pil zijn: neem
genoeg mee voor je verblijf in
Oz. Jouw merk is hier misschien
niet te verkrijgen, plus het kan je
wat $$ en moeite schelen omdat
je de pil hier niet mee krijgt
voordat je een medische keuring
hebt gehad.

ENGELSTALIGE CV
In Australië houden ze van een
positieve ‘can-do’ mentaliteit. Laat je
persoonlijkheid dan ook doorschemeren
in je CV & begeleidende brief!
Demonstreer in je CV vaardigheden
die kunnen worden toegepast op elke
baan in Australië - horeca, banen op de
boerderij of in de verkoop.
Mocht je nu niet veel werkervaring
hebben, probeer creatief te zijn in je
“personal statement” om de werkgever
ervan te overtuigen dat JIJ de juiste
persoon bent voor de baan!
Vergeet niet samen te vatten wanneer je
kan beginnen en hoe lang je beschikbaar
bent. Plus schrijf alle belangrijke of
interessante feiten over jezelf die
relevant zijn voor het werk.
Thuis is je opleiding een belangrijk
onderdeel van je cv, maar in Australië
zijn ervaring, vaardigheden en de
juiste instelling waar de meeste
werkgevers naar op zoek zijn. Houd je
onderwijssectie kort en krachtig. Vergeet
niet om cursussen die je in Australië hebt
voltooid, zoals RSA, White Card etc., te
vermelden.
Zie een voorbeeld CV hiernaast.

JE MOET VOOR JE VERTREK NAAR AUSTRALIË
EEN VISUM GEREGELD HEBBEN.
ZONDER VISUM KOM JE HELAAS HET LAND NIET IN.

BACKPACKER JOBS
Nu je weet hoe je een CV moet schrijven
is de vraag, waar en hoe vind je in Oz
werk?

Face-to Face
Zelf zijn wij fan van face-to-face. Mocht
je in de horeca of retail willen werken,
loop naar het bedrijf toe en vraag of
je de manager kan spreken. Vertel
waarom je graag juist hier wil werken,
en vertel hem/haar over je ervaringen &
kwaliteiten. Stel zelfs voor een paar uur
gratis proef te draaien zodat ze kunnen
zien hoe goed je bent!

Online
Er zijn verschillende websites waar je in
Australië banen kunt vinden.
SEEK is voornamelijk voor Australiërs, of
mensen met een permanent visum. Het
gebeurt niet vaak dat er een baan bij
zit geschikt voor backpackers maar het
is altijd de moeite waard een kijkje te
nemen!
Gumtree is een mix van alles en nog wat.
Je komt hier soms superbanen tegen en
soms wat ongure banen. Ook erg handig
als je op zoek bent naar accommodatie
of tweedehandsspullen.

KORTING!

Backpacker Job Agency
Travellers at Work (TAW) is ons favoriete
backpacker job agency.
TAW biedt op hun jobswebsite alleen banen
aan die geschikt zijn voor backpackers.
Alle werkgevers worden gescreend voordat
ze hun banen mogen adverteren, dus je
weet dat alle banen die je ziet, echt zijn.
TAW update de banen dagelijks; ze
verwijderen banen die niet meer
beschikbaar zijn en uploaden nieuwe banen.
Qua backpackers jobs kun je denken aan:
- Administratie jobs
- Horeca jobs
- Retail jobs
- Werken op een boerderij
- Werken in de bouw
- Au-pair job
Behalve het aanbieden van banen, krijg je
ook assistentie van het Sydney team; 1-op-1
(als je in de buurt bent) of online als je niet
bij het kantoor kan komen. Handig als je
hulp nodig hebt met je CV of van het gratis
Wifi gebruik wilt maken op kantoor!
Voordat je in aanmerking komt voor
sommige banen in Australië moet je een
speciale cursus gevolgd hebben. Voor
barwerk is dit de RSA ‘Responsible Service
of Alcohol’. Meer weten of boeken? Lees
meer...

Gebruik de unieke Dutch Down
Under Code DDU10 en krijg 10%
korting op de lidmaatschappen
van Travellers at Work!

Hoe wordt je lid van TAW?
Je kunt van TAW lid worden vanaf
AU$49. Volg deze link, kies je
membership (3, 6 of 12 maanden), klik
op “Buy Now” en gebruik de voucher
code DDU10 voor 10% korting.
Vul de benodigde gegevens in
en na betaling ontvang je een
bevestigingsmailtje waarmee je je TAW
account kan activeren.
Maak je CV profiel aan online (volg het
voorbeeld) en je kunt beginnen met
solliciteren!
Let wel op dat werkgevers meestal
willen dat je meteen begint, dus het
heeft vaak niet veel nut om maanden
van tevoren al te solliciteren.
TIP!
Zorg ervoor dat je jouw
begeleidende brief “cover letter”
voor elke baan aanpast. Maak het
duidelijk voor de werkgever hoe
enthousiast je bent over de baan en
waarom jij perfect in het team past!

2ND YEAR VISA
Je kunt een verlenging van je ‘working
holiday visa’ krijgen met nog een jaar! Dus
als je Australië helemaal te gek vindt, en je
wilt nog niet naar huis... blijf lezen!
Als je drie kalendermaanden (of in totaal
88 dagen aan en uit) heb doorgebracht
en gewerkt in aangewezen regionale
delen van Australië om te doen wat
de immigratiedienst classificeert als
‘gespecificeerd werk’, dan kom je in
aanmerking voor een extra jaar Down
Under!

Waar kan ik werken voor mijn
zogenaamde 2nd year visa?
Volgens de immigratiedienst moet
dit gebeuren in regionale delen van
Australië en wordt dit berekend per
postcode. Omdat de lijst vrij regelmatig
wordt aangepast, check pagina 3 van dit
document.

Wat voor werk telt voor dit visum?
Je mag in de volgende sectoren werken om
je 2nd year visa te verdienen:
- planten & dierenkweek
- visserij & ‘pearling’
- boomkwekerijen
- werken in de mijnen
- werken in de bouw

TIP!
Ga je voor je 2e jaar visum?
Download dan dit formulier en
hou goed je gewerkte datums in
de gaten om ervoor te zorgen
dat je geen dag tekort komt...

Hoe bereken ik de gewerkte dagen?
Drie maanden’ betekent drie ‘kalender’maanden of 88 dagen. Werk kan in één
blok met één bedrijf zijn, of in afzonderlijke
blokken met één bedrijf of een aantal
bedrijven. Werkblokken kunnen in
verschillende soorten gespecificeerd werk
voorkomen.

Wanneer moet ik dit werk doen?
Je moet het werk doen tijdens je eerste
working holiday visum. Alle gewerkte dagen
moeten voltooid zijn voor de vervaldatum van
je eerste working holiday visum.

Hoe bewijs ik dat ik het werk heb
gedaan?
Je moet het volgende fomulier invullen.
Bewaar ook altijd de originelen of kopietjes
van je loonbrieven (loonstrookjes). Het zou
kunnen dat het ‘Department of Immigration’
contact met je opneemt om bepaalde
werkvereisten te controleren en om bewijs
vraagt dat het eigenlijke werk werd
uitgevoerd in regionaal Australië.

BELASTINGTERUGGAVE (TAX)
Als je in Oz gaat werken, moet je net als
alle Australiërs belasting afdragen. Je
zal tussen de 19-32,5% belasting over je
inkomsten betalen.
Goed nieuws! Aan het eind van het
Australische belastingjaar (1 juli), en als
je het land verlaat, kan je je belasting
terugvragen!
De gemiddelde teruggave is AU$2600!
Let op! Je moet minimaal 183 dagen in
Australië verblijven om je belasting terug
te kunnen vragen.
Buitenlandse belastingteruggave is
ingewikkeld, maar taxback.com maakt
het een stuk makkelijker omdat zij al het
harde werk voor je kunnen doen.
Het enige dat je hoeft te doen, is het
taxpack van taxback.com downloaden
en het ingevuld naar hen te verzenden
met je PAYG-formulier of de laatste
loonstrook (als je deze niet hebt, no
worries, taxback.com kan vervanging
regelen).
Zodra je dit gedaan hebt kan je je lekker
ontspannen want het taxback.com team
regelt de rest en stuurt het geld direct
naar de door jou gekozen bankrekening!
Meer leren over taxback.com? Klik hier.

TIP!
Bewaar de laatste ‘payslip’
(loonstrook) voor al je baantjes
in Oz. Je hebt deze (of een
PAYG - final payslip) nodig om je
belastingaangifte te doen

PENSIOEN (SUPER)
Superannuation of ‘super’ is een
verplichte pensioenregeling in Australië.
Als je meer dan AU$450 per maand
verdient in Oz, is je werkgever wettelijk
verplicht om namens jou 9,5% van
je loon in een ‘superannuation fund’
(pensioenfonds) te storten.
Zodra je Australië definitief verlaat en
je visum vervalt, kan je dit geld terug
claimen.
Backpackers krijgen een gemiddelde
‘superannuation’-teruggave van AU$600 AU$2500 - geld dat je zeker zal helpen bij
het financieren van je volgende grote reis!
Bij taxback.com kan je online GRATIS
een schatting van je teruggave krijgen
en zij kunnen hierna beginnen met het
verwerken van je claim!
Volg deze link en selecteer
“Superannuation Refund” bij ‘Service
Needed’ om je teruggave te regelen!

NAWOORD

Righto, that’s it! Je bent aan het einde gekomen van onze Australië gids!
We hopen dat onze Survival Guide je goed van pas komt voor het plannen van je grote trip Down Under!
Mocht je vragen, opmerkingen of leuke anekdotes hebben, contact ons gerust!
Ons Dutch Down Under reisbureau is gemakkelijk te bereiken via email of Social Media (zie de links onderaan
deze pagina) - wat voor jou het prettigst is! Wij boeken transport (bussen, campervans), georganiseerde
toers (van 1 dag tot meerdere weken) en hostel accommodatie in Australië, Nieuw Zeeland, Thailand,
Vietnam, Bali, Sri Lanka & Fiji!
En dit allemaal met een leuke, Hollandse korting!
Groetjes en heeeeel veel reisplezier,
Karin & Ralph

Volg onze avonturen en travel tips op Facebook & Instagram!
/DUTCHDOWNUNDER.NL

/ dutchdownunder.nl
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