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Hoi, wij zijn Leon & Lizette,  twee enthousiaste
wereldreizigers die een paar jaar geleden zelf
de keuze hebben gemaakt om fulltime te gaan
reizen. Het idee, de voorbereiding ernaar toe
en het reizen zelf zijn allemaal één groot
avontuur, we herinneren het nog als de dag
van gisteren.

We vertellen je graag meer over hoe we dit
hebben ervaren en of het wellicht wat voor jou
is. Klinkt fulltime reizen als jouw droom?

 

Intro1



Het idee was er al lang, de voorbereiding
duurde zo’n drie jaar en de uiteindelijke reis
bijna twee jaar. Deze twee jaar gingen met ups
& downs, het is niet altijd even makkelijk. 

Inmiddels zijn we terug in Nederland en vele
ervaringen, ontmoetingen en kennis rijker. Het
is een geweldige reis geweest en dat bracht
ons op het idee om dit e-book te schrijven. We
horen om ons heen zoveel mensen die de
plannen wel hebben maar het uiteindelijk
nooit doen. En dat is zonde!

Met dit e-book hopen we je meer duidelijkheid
en houvast te geven om de knoop uiteindelijk
tóch door te hakken: Is een leven als fulltime
(digital) nomad wat voor jou?

 

Het idee1



Reizen en op vakantie gaan, daar kijk je vast
altijd erg naar uit. Het idee van fulltime reizen
spreekt velen dan ook aan. Het begint met een
passie voor reizen, een kriebel in je buik of dat
heerlijke gevoel van vrijheid. Wij hebben twee
jaar geleden zelf de knoop doorgehakt en de
stap gemaakt naar fulltime reizen.

Houd je van reizen, avontuur en nieuwe
ervaringen? Ben je flexibel, een doorzetter en
heb je een positieve mindset? Dan kunnen we
bijna met zekerheid zeggen dat fulltime reizen
iets voor jou is!

 

De droom1



Ben je nog steeds aan het afwegen
of je het wel of niet moet doen? Doe het
gewoon! In het geval van fulltime reizen moet
je lef tonen en er voor gaan. Er zijn tal van
smoesjes en excuses waarom je het niet moet
doen, we hebben er genoeg gehoord van
onszelf, vrienden, familie en omstanders:

Afwegen1

Fulltime reizen brengt inderdaad risico’s met
zich mee, maar daar tegenover staat dat je een
geweldige tijd tegemoet gaat!

 
(lees verderop over de nadelen)

 

Het is niet de juiste tijd/moment

 
Er is niet genoeg geld

 
Ik wil huidige mijn baan niet kwijt

 
Het kan niet met kinderen

 Er is te weinig zekerheid
 



De voorbereiding
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Oké, je hebt dus het idee om een langere tijd
te gaan reizen, maar wat komt daar nou
eigenlijk bij kijken? Je kunt natuurlijk zonder
enig nadenken je koffers pakken en op het
vliegtuig stappen naar de eerste beste
bestemming. Wij hebben het iets meer
doordacht aangepakt en een aantal zaken
vooraf doorgenomen zoals:

 

Nadenken2

Waar wil ik heen?

 
Wanneer wil ik weg en hoelang?

 
Wat is mijn budget / spaargeld?

 
Hoe ga ik geld verdienen op reis?

 Wat moet ik allemaal regelen?
 



Het verkopen van je huis of opzeggen van je
huurwoning is vrij definitief en iets waar je
goed over na moet denken. Mocht je terug
komen na het reizen dan moet je beseffen dat
je helemaal opnieuw moet beginnen. Nou
klinkt dit enger dan dat het in werkelijkheid is.
Je kunt het ook zien als iets positiefs, een
nieuwe start.

Ook het opzeggen van je baan kan lastig zijn.
Misschien heb je momenteel een heel goed
salaris of werk je al jaren met plezier bij
dezelfde werkgever. Werk je als zzp-er of ben
je zowieso al op zoek naar een andere baan,
dan zal het iets makkelijker zijn.

 

Twijfel2
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Je hebt nu globaal uitgezocht wat je plan is en
weet ongeveer hoe jouw reis of nomaden
bestaan er op papier komt uit te zien. What's
next? 

Stap 1:
Regel alle belangrijke zaken zoals paspoort,
creditcard, visums e.d. Zorg dat je voldoende
spaargeld hebt.

Stap 2:
Zeg je baan en huurhuis op, verhuur of
verkoop je woning. Spullen kun je tijdelijk
opbergen of verkopen. 

Stap 3:
Boek vliegtickets, haal eventuele vaccinaties
en doe wat onderzoek naar je
bestemming(en).

 

Aanpak3



We zijn nu halverwege, het wordt spannend!
Er zijn nog een aantal dingen die je
waarschijnlijk moet regelen zoals:

Stap 3:
Shoppen! Scoor een backpack of koffer, 
 kleding, camera, laptop etc. Er zijn genoeg
checklists te vinden die je af kunt gaan.

Stap 4:
Regel een afscheidsparty, er zijn vast veel
mensen die je gaan missen! Houd eventueel
een reisblog bij.

Stap 5:
Let's go! Vandaag ga je het avontuur aan en je
droom achterna. 

 

Halverwege3

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fnomad-batura-backpack%2F9200000127166224%2F&name=NOMAD%20Batura%20-%20Backpack%20-%2070%20L%20-%20Zwart
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fnomad-batura-backpack%2F9200000127166224%2F&name=NOMAD%20Batura%20-%20Backpack%20-%2070%20L%20-%20Zwart
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fsamsonite-reiskoffer-s-cure-spinner%2F9200000075962154%2F&name=Samsonite%20reiskoffer%20-%20S%27CURE%20SPINNER%2081%2F30%20(G...
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Daar sta je dan, in een nieuw land waar je je
weg moet gaan zien te vinden. Goed nieuws: je
bent niet de enige. Het mooie van reizen is dat
je overal likeminded mensen tegenkomt.  

Heb je een online business? Dan is fulltime
reizen al een stuk gemakkelijker. In landen als
Australië, Canada en Nieuw-Zeeland kun je
tijdelijk werken onder bepaalde voorwaarden.
Zo kun je geld verdienen met banen als gids,
oppas, bartender en receptionist. 

 

 

Avontuur4



Wat wordt jouw thuis? Een campervan,
hotelkamer, hostel of een huurhuisje? Bij
fulltime reizen heb je officieel geen vaste
woonplek, maar je kunt wel een langere
periode ergens blijven. Dit hadden wij af en toe
echt even nodig! 

Het klinkt raar, maar leven als een nomad kan
best vermoeiend zijn. Altijd verplaatsen,
nieuwe mensen & indrukken, dingen regelen.
Daar tegenover staat dat je enorm veel van de
wereld ziet, gave ervaringen opdoet, elke dag
leert en jouw droom werkelijkheid ziet worden.

 

Start4



Vrijheid! lekker de wereld ontdekken

 
Je ontmoet allemaal nieuwe vrienden

 
Het is vaak veel goedkoper dan in NL

 
Je leert nieuwe dingen

 Het reizen is jouw levensstijl geworden
 

Nog steeds aan het afwegen of fulltime reizen
wat voor jou is? Bekijk hieronder de voordelen:

Voordelen4

Je hebt altijd toffe content
 



Je ziet vrienden en familie weinig

 
Je leeft uit een koffer of backpack

 
Je uitgaven gaan erg hard

 
Je kunt geen werk vinden

 Je wordt reismoe
 

We willen geen spelbrekers zijn, maar wel
realistisch. Want aan fulltime reizen zitten ook
nadelen. Enkele van de onderstaande nadelen
hebben we zelf ook ervaren:

Nadelen4

Werken in het buitenland blijft werken
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Je hebt nu een aardig idee van de voor- en
nadelen van fulltime reizen of een leven als
digital nomad. Dit is natuurlijk per persoon
verschillend, dit e-book hebben we
voornamelijk gebaseerd op onze eigen
ervaringen en mede-reizigers. 

Wij zijn er inmiddels achter dat fulltime reizen
niet voor ons is weggelegd. Het is leuk voor
een langere periode, maar wij houden toch
liever een thuisbasis in Nederland. We werken
in Nederland en reizen een paar maanden per
jaar. Dit werkt prima voor ons en wellicht ook
voor jou. Een beetje parttime nomad zeg
maar... Waar kies jij voor?

 

Keuzes5



Wij zijn erg benieuwd wat je van ons e-book
vind en of dit je gaat helpen bij je keuze om
fulltime te gaan reizen. 

Zit je nog ergens mee, heb je vragen of wil je
advies? Je kunt ons altijd een berichtje sturen!

We zijn nog hard bezig om onze website te
vullen met interessante blogs, waardevolle
tips, tropische reisinspiratie en reisroutes.

 

Wil je meer handige tips en inspiratie? Volg
onze avonturen op Instagram!

Let's meet5

http://www.thesaltybeachbums.nl/
http://www.thesaltybeachbums.nl/
http://www.instagram.com/thesaltybeachbums
http://www.pinterest.com/thesaltybeachbumsnl
http://www.instagram.com/thesaltybeachbums


Zoek je naar meer inspiratie & informatie over
fulltime reizen en wat daarbij komt kijken?
Deze (e)boeken hebben ons geïnspireerd!

 

Work hard, travel harder:
Het neemt al je twijfels weg en geeft je
een realistisch stappenplan van hoe -
ook jij - een digital nomad kunt worden.

Backpack bestemmingen: 
Een enorm leuk boek om zelf te lezen én
cadeau te geven.

The Digital Nomad Handbook:
Praktische tips en inspiratie voor het
leven van een digital nomad.

Off the beaten Track:
Mooi boek met goede tips en inspiratie
voor Nederland, Europa en daarbuiten!

Inspiratie5

Bucket List Reizen: 
Een musthave voor iedere reisliefhebber!

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fwork-hard-travel-harder%2F9200000125167180%2F&name=Work%20hard%2C%20travel%20harder%2C%20Suzanne%20van%20Duijn
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbackpack-bestemmingen%2F9200000096229820%2F&name=Backpack%20bestemmingen%20(ebook)%2C%20Ro%C3%ABll%20de%20Ram
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fthe-digital-nomad-handbook%2F9200000120406721%2F&name=The%20Digital%20Nomad%20Handbook%2C%20Lonely%20Planet
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Foff-the-beaten-track%2F9200000125167011%2F&name=Off%20the%20Beaten%20Track%2C%20Elke%20Salverda
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1109822&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbucketlist-reizen%2F9200000081676902%2F&name=Bucketlist%20reizen%20(ebook)%2C%20Marloes%20de%20Hooge

