HANDREIKING AANGEPASTE
VAKANTIES NEDERLAND

Inleiding
Sinds maart 2020 heeft de dreiging van het coronavirus een crisis van ongekende
omvang in Nederland veroorzaakt. Het kabinet heeft in onzekere omstandigheden veel
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze
maatregelen van de overheid zijn gebaseerd op drie voorwaarden:
1. De druk op de acute en reguliere gezondheidszorg moet beheersbaar blijven;
2. Bescherming van ouderen, kwetsbare burgers en medewerkers in de zorg;
3. Zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.
We zijn ons ervan bewust hoe sterk de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven en
realiseren ons des te meer hoe belangrijk (het onderhouden van) sociaal contact is.
Sociaal contact door het ondernemen van activiteiten met elkaar. Belangrijk voor elk
individu, óók wanneer je te maken hebt met een beperking of wanneer je zorg nodig
hebt. Immers, vrijetijdsbesteding bevordert het maatschappelijk welzijn, de fysieke en
mentale onafhankelijkheid en voorkomt sociaal isolement van mensen met een
beperking. Vrijetijdsbesteding in de vorm van vakanties, logeerweken, logeerweekenden
of dagopvang vergroot de leefwereld, biedt nieuwe ervaringen en nieuwe
vriendschappen.
Voor ouders en/of verzorgers betekenen deze activiteiten ook een adempauze. De zorg
wordt tijdelijk overgenomen, waardoor zij kunnen bijtanken, tijd voor zichzelf en
eventuele andere leden van het gezin hebben. Er zijn tevens een aantal woonvormen die
de vakantieplanning van hun zorgpersoneel afstemmen op de vakantieperiode van haar
bewoners.
Inmiddels wordt steeds duidelijker hoe het coronavirus impact heeft op het dagelijks
leven en vrijetijdsbesteding en dat normalisering niet een kwestie van weken is, maar
eerder van een jaar of langer. We moeten dan ook toe naar een andere werkwijze dan
we gewend zijn; naar vakanties voor mensen met een beperking in de nieuwe
anderhalve meter samenleving.
Richtlijn
Deze COVID-19-richtlijn geldt voor gespecialiseerde organisaties, aangesloten bij ANVR,
die groepsvakanties, logeerweken en logeerweekenden in Nederland organiseren voor
mensen met een beperking die intensieve begeleiding en/of zorg nodig hebben. Deze
organisaties fungeren in dit geval als een “zorginstelling op reis c.q. op locatie”.
De richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met VGN, Ieder(in), ANVR, Stichting Het
Buitenhof, Dolfijn Vakanties, Nationale Vereniging De Zonnebloem, Flow Reizen en
Stichting Wielewaal en is gebaseerd op de overheidsadviezen en op de richtlijnen die
gelden binnen de reisbranche, touringcarvervoer en gehandicaptenzorg.
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1. Vakanties voor mensen met een beperking
Nederland kent naar schatting 2,5 miljoen mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking. Mede als gevolg van de vergrijzing zien wij een gestaag groeiende groep
mensen die begeleiding en/of zorg nodig hebben tijdens hun vakantie.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben in Nederland ongeveer
anderhalf miljoen mensen te maken met een matige of ernstige motorische beperking,
bijna 1 miljoen mensen met matige of ernstige zichtproblemen en een half miljoen met
matige of ernstige gehoorproblemen.
1.1.

Benodigde zorg en ondersteuning

Voor de gehele doelgroep geldt dat men ondersteuning nodig heeft in relatie tot de
ontwikkelingsleeftijd, de mate van mobiliteit en mate van zorg als gevolg van de
specifieke aandoening, denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiceren: dit gaat bij een deel van de mensen met een beperking via
lichamelijk contact. Bij afstand houden kunnen zij niet of nauwelijks
communiceren.
Hulp en ondersteuning bij ADL (alle dagelijkse levensverrichtingen) zoals bij
het in en uit bed komen;
Lichamelijke verzorging (wassen, douchen, haren wassen, scheren, aan/uitkleden,
tanden poetsen, etc);
Hulp bij eten & drinken (zoals brood smeren, vlees snijden, opscheppen, eten
geven (voeren), laten drinken);
In een stoel gaan zitten en weer opstaan;
Boodschappen doen & eten koken;
Bewegen en lopen (ondersteunende arm, een hand, rolstoel/rollator-duwhulp);
Praten;
Horen;
Naar het toilet gaan;
Ontspannen (zoals het maken van een wandeling);
Het onderhouden van sociale contacten;
Daadwerkelijk verlenen van zorg (voorbehouden en risicovolle handelingen)
Beheer, bespreken, uitdelen van medicatie en zakgeld
Ondersteuning van het zorgen voor een veilige omgeving
Ondersteuning om het gedrag en emoties te reguleren
Ondersteuning bij activiteiten

Het begeleiden van deze doelgroep is niet altijd mogelijk op 1,5 meter afstand; immers
het verlenen van zorg en het bieden van ondersteuning op gebied van persoonlijke
verzorging vraagt om contact met de reiziger. Je mag dan ook stellen dat de functie van
begeleider valt onder de zogenoemde contactberoepen. Dit zijn beroepen waar er vaak
en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter en die vanaf 1 juli
weer mogen worden uitgevoerd. Uiteraard moeten de mensen in deze beroepen zo veilig
mogelijk kunnen werken en ook moet het voor reizigers/deelnemers veilig zijn.
Daarbij is wel het uitgangspunt dat onder reizigers en begeleiders het aantal directe
contacten beperkt blijft door o.a. het toewijzen van een vaste begeleider per reiziger.
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1.2 Lijn tot nu toe
Als gevolg van de maatregelen van het kabinet van 15 maart 2020 zijn alle
groepsvakanties voor mensen met een beperking geannuleerd t/m juli 2020. Inmiddels
zien wij dat veel vakanties in Nederland weer mogelijk zijn en dat ook grenzen
opengesteld worden met andere landen vanaf 15 juni. Dagelijks worden regels
versoepeld en wordt de vraag naar vakanties voor mensen met een beperking groter.
Dat is ook logisch: men ziet, hoort en leest in de media dat het weer mogelijk is om op
vakantie te gaan; waarom zou dit niet gelden voor mensen met een beperking. Dit is
immers vastgelegd in het VN-verdrag: gelijkheid, toegankelijkheid en volledige
participatie.
1.3 Vanaf 1 juli
De laatste weken heeft het kabinet een aantal maatregelen versoepeld en zijn richtlijnen
opgesteld voor onder andere Horeca, Musea en Vervoerders. De lijn van deze
maatregelen is toepasbaar op vakanties voor individuen en groepen die niet afhankelijk
zijn van intensieve begeleiding en/of zorg. Er zijn een aantal specifieke factoren waar de
aangepaste vakantie-aanbieders rekening mee moeten houden om groepsvakanties in
eerste instantie in Nederland te kunnen opstarten. Denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van veilig vervoer en verblijf.
Vanaf 1 juli is het mogelijk groepsvakanties in Nederland te organiseren voor mensen
met een beperking. Het uitgangspunt is het houden van 1,5 meter afstand, waarbij de
verlenen van zorg en intensieve begeleiding praktisch dient te worden ingevuld, conform
de bepalingen die opgenomen zijn in de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s; de
1,5 meter-richtlijnen gelden niet voor mensen met een handicap en diens begeleiders.
Het stap voor stap opstarten van de vakanties vraagt veel van onze begeleiders (veelal
vrijwilligers), de reizigers en hun verzorgers. Het vraagt ook iets van medewerkers en
leveranciers. Het (weer) omzetten van vakantieperioden, het sturen op onzekerheden,
het wijzigen van maatregelen en bepalingen door de overheid. Dit vraagt om
organisatiekracht en goede communicatie, zowel intern als met de reizigers en
ouders/verzorgers.
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2. Uitgangspunten en randvoorwaarden
2.1 Algemene maatregelen
Tijdens de Aangepaste Vakanties vormen de algemene maatregelen van het RIVM het
uitgangspunt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt waar mogelijk
voor zowel begeleiders als reizigers voor de periode dat deze maatregelen van
toepassing blijven. Dit betekent:

Het houden van 1,5 meter afstand is een norm die op dit moment overal geldt. Deze
norm wordt waar mogelijk aangehouden, maar is binnen de sector van Aangepaste
Vakanties niet altijd praktisch uitvoerbaar, als gevolg van het bieden van intensieve
begeleiding en/of zorg.
2.2 Triage reizigers
Het is van belang om met reizigers en/of verzorgers voorafgaande aan de vakantie een
gezondheidscheck te doen:
24 uur voor vertrek: telefonische gezondheidscheck, zie bijlage 1. Controle op:
- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
(licht) hoesten, en/of plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder
neusverstopping) en/of kortademigheid/benauwdheid en/of verhoging of koorts
boven 38 graden Celsius;
- Klachten zoals bovenstaand genoemd bij huisgenoten en/of verzorgers. Indien
een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, moet het hele
huishouden thuisblijven;
- Vermoeden van Corona, zowel bij reizigers als bij huisgenoot en verzorger
➔ Alleen in geval op alle vragen negatief wordt beantwoord kan reiziger mee.
Dag van vertrek: Persoonlijke gezondheidscheck. Controle op:
- Inleveren gezondheidsverklaring, zie bijlage 2.
➔ Indien een vraag met “nee” wordt beantwoord, kan de reiziger niet deelnemen
aan de vakantie.
➔ Zonder deze verklaring kan reiziger niet deelnemen aan de vakantie
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2.3 Triage begeleiders
Begeleiders/vrijwilligers/zorgmedewerkers gaan niet mee op reis wanneer zij klachten
hebben of hebben gehad 14 dagen voorafgaande aan de reisdatum passend bij COVID19: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)
hoest, verhoging of koorts, benauwdheid, verlies van geur/smaak. Dit geldt ook in geval
van huisgenoten of werkrelaties van de begeleider.
2.4 Temperatuur meten
Het is niet nodig om dagelijks temperatuur te meten 1, echter bij verdenking van
verhoging en/of koorts dient er direct temperatuur worden gemeten. Hierbij geldt tevens
dat focus dient te liggen bij de vraag wat de verhoging kan hebben veroorzaakt.
➔ Indien de reiziger of begeleider een verhoging heeft van 38 graden Celsius
of hoger en/of klachten worden ervaren zoals in hoofdstuk 2.2 staan
vermeld, zal de betreffende persoon geïsoleerd worden en maatregelen
getroffen worden om de betreffende persoon naar huis te sturen.
2.5 Hygiëne
Het is belangrijk om extra alert te zijn op de normale hygiëne. Meer informatie over
hygiëne is te vinden via:
- Informatie over hygiëne en COVID-19. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/hygiene
- Hygiënerichtlijn instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. https://www.rivm.nl/documenten/lchv/normenlijst-zorgvolwassenen
Handvatten om maatregelen op een locatie (hotel, appartement, bungalows) te borgen:
• Zorg voor voldoende mogelijkheden om handen te wassen
• Zorg voor voldoende desinfecterende handgel, zowel in de accommodatie als
onderweg
• Zorg voor handschoenen en reserve mondkapjes
• Gebruik pictogrammen om informatie over de algemene maatregelen te
verduidelijken en als ruggensteun
• Richt ruimten binnen de accommodatie zo in dat het hanteren van afstand
makkelijker is
• Denk aan vaste looppaden en routes in ruimten en op gangen
• Indien mogelijk: gebruik een ingang naar binnen en een uitgang naar buiten op
de locatie
• Bepaal vooraf per locatie hoeveel mensen in een ruimte mogen verblijven
• Denk na over hoe je lunch en koffie/theefaciliteiten organiseert
• Zorg ervoor dat je sanitair, lichtknoppen en deurklinken regelmatig desinfecteert
• Zorg ervoor dat je de accommodatie goed ventileert (ramen open)

1

Het dagelijks temperatuur meten blijkt niet proportioneel, niet effectief, belastend en geeft geen zekerheid,
volgens bevindingen RIVM.
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2.6 Omgaan met de norm van 1,5 meter afstand
Het houden van 1,5 meter afstand is een norm die op dit moment overal geldt voor
volwassen vanaf 18 jaar. Voor kinderen gelden de onderstaande norm:
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5
meter tussen een jongere en volwassenen blijft wel van kracht
De benodigde afstand van 1,5 meter is binnen de Aangepaste Vakanties gericht op
volwassenen vanaf 18 jaar echter niet altijd realistisch. Daarom hebben de
veiligheidsregio’s in hun bepalingen opgenomen dat deze richtlijn niet geldt voor een
persoon met een handicap en diens begeleiders.
Een aantal handvatten hoe je kunt omgaan met de norm van 1,5 meter:
• Elke reiziger heeft een vaste begeleider, beperk wisselingen
• Tijdens persoonlijke verzorging gelden de algemene hygiëne maatregelen,
eventueel aangevuld met persoonlijke beschermingsmiddelen die normaal – vóór
de coronacrisis – ook gebruikt werden
• Houd afstand van andere vakantiegangers, gasten: indien mogelijk voorzie van
een eigen ruimte in de accommodatie.
• Houd de groep buiten de accommodatie zo klein mogelijk: deel de groep in
kleinere en vaste groepen met eigen begeleiders in geval van excursies.
• Zie richtlijnen vervoer. https://www.knv.nl/hygienerichtlijn-touringcarvervoer/
2.7 Relevante richtlijnen inzet PBM en testen
Reizigers gaan niet met vakantie als zij klachten hebben passend bij covid-19 (zie 2.2 en
2.3). Dit zou betekenen dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in
principe niet nodig is tijdens de vakantie. Mochten er toch situaties ontstaan waarin
begeleiders een “niet pluis”-gevoel hebben (of de inzet van PBM nodig is voor specifieke
situaties in de persoonlijke verzorging), dan bieden de volgende richtlijnen rond inzet
PBM en testbeleid handvatten. Het kan voorkomen dat klachten zich gedurende de dag
ontwikkelen. Zorg in dat geval direct voor isolatie van de reiziger (geldt ook voor
begeleiders) en dat de betreffende persoon direct naar huis gaat (om zich te laten testen
en in thuisquarantaine te gaan).
•
•

Zie Richtlijnen testbeleid en gebruik PBM: https://www.vgn.nl/system/files/202005/Overzicht%20richtlijnen%20testen%20en%20pbm.pdf
Vanaf juni kan iedereen met klachten zich laten testen

2.8 Maatwerk
De sector Aangepaste Vakanties kent een grote diversiteit aan vakantievormen- en
mogelijkheden gericht op een brede doelgroep. Deze brede doelgroep bestaat uit mensen
met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen, zintuiglijke
beperkingen, meervoudige beperkingen en mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Naast beperkingen kan er sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals gedrags- of
gezondheidsproblemen. Deze diversiteit vraagt om een invulling op maat bij het stap
voor stap opstarten van de vakantiemogelijkheden in het algemeen en de 1,5 meter
maatregel in het bijzonder.

Richtlijn Aangepaste Vakanties COVID-19 – Versie 26-06-20

Pag. 6

3. De vakantie in Nederland
De vakantie bestaat in het algemeen uit 4 componenten:
1) Vervoer
2) Verblijf
3) Gebruik van maaltijden (zowel in de accommodatie en buiten de accommodatie)
4) Excursies en uitstapjes
3.1 Vervoer
De organisatie van veilig vervoer is een cruciale voorwaarde om vakanties te kunnen
organiseren. Tijdens een vakantie in Nederland kunnen reizigers gebruik maken van
vormen vervoer:
3.1.1.Touringcar met chauffeur
Daar waar gebruik wordt gemaakt van touringcarvervoer gelden de richtlijnen voor
vervoer met touringcar, zie Covid-19 richtlijnen Touringcarvervoer Nederland:
https://www.knv.nl/hygienerichtlijn-touringcarvervoer/
Per 1 juli mogen alle zitplaatsen in de touringcar worden bezet, waarbij geldt dat alle
reizigers een mondkapje dragen.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijftnorm)
Tip voor het inzetten van een touringcar:
• Gebruik de touringcar voor excursies binnen 30 km van de accommodatie. Op
deze manier kan je de grote groep verkleinen en de touringcar gebruiken als
pendeldienst.
3.1.2. Auto’s en minibusjes, bestuurd door begeleider
Vanaf 1 juli mogen meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren reizen in
één auto/minibus. Ondanks het feit dat een mondkapje tijdens het vervoer niet verplicht
is, wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen te dragen.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen, ook als zij niet hetzelfde
huishouden horen. Als u alleen in uw auto rijdt of met personen uit uw eigen huishouden,
dan hoeft u geen mondkapje te dragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaarvervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi

Een aantal handvatten bij het inzetten van 9-persoonsbussen:
• Desinfecteer de handen van alle inzittenden bij het instappen
• Desinfecteer na elke rit de handgrepen en het stuur
• Ventileer de auto na elke rit en minimaal 1 x per 2 uur
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3.2 Verblijf
Uitgangspunten voor ieder vakantieverblijf:
- binnen de accommodatie kan voldaan worden aan de 1,5 meter richtlijn
(woonkamer/ verblijfsruimte, eetruimte, slaapkamer)
- in geval van kamer op indeling: bedden staan 1,5 meter uit elkaar
- de richtlijnen per accommodatie kunnen verschillen, echter deze worden
opgevolgd.
Hygiëne in de accommodatie:
- Handen wassen, 20 seconden, met water en zeep, zodra je in de accommodatie
komt
- het sanitair dient dagelijks te worden gereinigd (in geval de
accommodatieverschaffer hier niet voor zorgt is dit een taak voor de begeleiding)
- deurgrepen en lichtknoppen dien dagelijks te worden gereinigd (in geval de
accommodatieverschaffer hier niet voor zorgt is dit een taak voor de begeleiding)
- alle ruimtes worden dagelijks geventileerd (indien mogelijk ramen zo veel
mogelijk open houden)
3.3 Gebruik maaltijden
Het gebruik van de maaltijd gebeurt op 2 verschillende locaties:
1) in een
•
•
•
•
•
•

hotel of een restaurant: we worden bediend
Reserveren is noodzakelijk
Gebruik desinfecterende handgel bij betreden restaurant
Volg instructies en richtlijnen van de horecaondernemer
In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten
altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen),
hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd.
betaal contactloos
Gebruik desinfecterende handgel bij vertrek uit restaurant

2) we koken zelf en eten in de accommodatie
• 1,5 meter richtlijn opvolgen
• Hygiëne-maatregelen in acht nemen, zoals
✓ Handen wassen voor het koken
✓ Handen wassen voor het eten
✓ Schoonmaken keuken
✓ Desinfecteren handvaten
3.4 Excursies en uitstapjes
-

Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden van anderen in winkelstraten en
locaties
Drukke plaatsen en wachtrijen worden vermeden
Richtlijnen van locaties worden opgevolgd
Begeleiders zijn herkenbaar (badge/kleding/hesje)
Toegangskaarten dienen voor aankomst te worden aangeschaft (online)
Iedereen gebruikt desinfecterende handgel voor binnenkomst
Iedereen gebruikt desinfecterende handgel na vertrek

Richtlijn Aangepaste Vakanties COVID-19 – Versie 26-06-20

Pag. 8

4. Communicatie
In deze tijd vol onzekerheden wordt veel waarde gehecht aan duidelijk en tijdige
informatie over de vorm en invulling van de vakantie. Om begrip te krijgen én te houden
voor de maatregelen, is het belangrijk dat er proactieve communicatie plaatsvindt. Dit
geldt voor communicatie richting reizigers, verzorgers én begeleiders.
Tips:
-

Zorg ervoor dat de begeleiders deze richtlijnen kennen en besteedt er
bijvoorbeeld aandacht aan tijdens trainingen of bij instructies.
Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om de richtlijnen uit te voeren
Wijs de begeleiders en reizigers van tevoren op de algemene hygiënemaatregelen
van het RIVM en de in te vullen verklaring uit bijlage 2
Zorg ervoor dat de begeleiders en reizigers vooraf uitleg krijgen over de
richtlijnen tijdens vervoer, verblijf en excursies
Informeer de begeleiders en de reizigers tijdig over het dragen van een
mondkapje tijdens het vervoer.
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Bijlage 1: telefonische gezondheidscheck
Uit te voeren voorafgaande aan de vakantie, door reisorganisatie

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de reiziger/
begeleider niet met vakantie.
Pas indien op elke vraag NEE geantwoord kan worden, kan de reiziger/begeleider
deelnemen aan de vakantie.

1) Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

2) Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3) Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4) Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

5) Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
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Bijlage 2: Gezondheidsverklaring
In te vullen door reiziger

In verband met mijn geplande vakantie op <vertrekdatum> verklaar ik, ondergetekende
(of ouder/verzorger), dat:

✓
✓

ik tijdens het vervoer in de bus een mondkapje draag;
ik geen last heb van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak;

✓ ik in de afgelopen 24 uur of op dit moment geen van de volgende (milde) klachten te
hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
✓ ik op dit moment geen huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten heb.
✓ in de afgelopen 7 dagen niet is vastgesteld dat ik het Corona-virus bij me draag.
✓ ik geen huisgenoot/gezinslid heb met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en dat ik de afgelopen 14 dagen geen contact heb gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
✓ ik niet in thuisisolatie verblijf omdat ik direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld
Indien ik tijdens de reis klachten ontwikkel die passen bij COVID-19, zal ik de vakantie
afbreken.
Als ik binnen 14 dagen na afloop van de vakantie Covid-19 ziekteverschijnselen krijg, stel
ik de reisorganisatie daarvan onverwijld op de hoogte.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
<NAAM>
<DATUM>
Deze verklaring wordt tot 28 dagen na de vakantie bewaard en daarna vernietigd.
<HANDTEKENING>
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