
 

 

 

 

Beste klant, 

Het zonnetje begint weer te schijnen in Europa nu steeds meer vakantiebestemmingen en de landen 

waar we doorheen reizen melden dat ze de crisis onder controle hebben en toeristen gaan 

verwelkomen. Dit houdt in dat we voorzichtig zijn gestart met de voorbereidingen, om de door u 

geboekte en welverdiende vakantie doorgang te kunnen laten vinden. Een mooi vooruitzicht. 

 

Veilig en gezond op vakantie 

Uiteraard gaan we alleen met u op reis als wij er van overtuigd zijn dat het veilig en verantwoord is 

voor uw gezondheid. Anders gaan we niet op weg! Ten einde u een eenduidige communicatie en 

aanpak te kunnen bieden, hebben we met de Nederlandse busreisorganisaties een gezamenlijk 

pakket van maatregelen en richtlijnen samengesteld om verantwoord weer op reis te kunnen gaan. 

Het geheel is gebaseerd op de regels, adviezen en protocollen van o.a. de Nederlandse overheid, 

Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en 

brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland. 

 

Richtlijnen in de praktijk 

Omdat, net als bij het reizen per vliegtuig, het bij groepsreizen per bus ook niet mogelijk is de 1,5 

meter afstand te handhaven worden aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn 

gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals o.a. het 

gebruik van mondkapjes, hygiëne-maatregelen, afstand houden waar het kan en verder goede 

afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op 

een rij. Wanneer de Nederlandse overheid, Europese Unie of lokale overheden coronarichtlijnen 

aanpassen, zullen we onze richtlijnen hier opnieuw aan toetsen. 

 

1. De normale capaciteit per (type) touringcar is geoorloofd. Dat betekent dat we met maximaal 44 

personen zullen reizen. In de praktijk zal het inhouden dat er gemiddeld met niet meer dan 30 

personen gereisd zal worden. 

 

2. Er zijn nieuwe verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de bus, reiniging van 

airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus. 

 

3. Alle passagiers vullen vooraf in tweevoud een gezondheidsverklaring in. Stap niet in de bus 

wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft. U ontvangt de in te 

vullen gezondheidsverklaring bij uw reisbescheiden. U geeft 1 verklaring af aan de chauffeur en 

houdt een verklaring gedurende de reis bij uw reisdocumenten zodat u deze op verzoek kan tonen. 

 

4. Alle passagiers dragen te allen tijde een mondkapje in de bus (verplicht en aanschaf is de eigen 

verantwoordelijkheid van de passagier). Dit mag een niet-medisch mondkapje zijn. Zorg er voor dat 

u dagelijks meermaals een schoon mondkapje heeft. In de bus zal desinfecterende handgel 

aanwezig zijn. 

 

5. Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus 

betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft. 

 

6. Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage. Mocht chauffeur het laden en 

lossen zelf willen doen, zal de chauffeur altijd handschoentjes dragen.  

 

7. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen. Er zullen extra sanitaire 

stops worden ingelast. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in 

het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen. 

 

 

  



8. In de bus wordt u, i.v.m. de hygiëne, een vaste stoel toegewezen. 

 

9. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang 

ontzeggen. 

 

10. Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we 

de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing 

maatregelen) zoals ingesteld door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de 

algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de 

WHO. 

 

NB. Indien COVID-19 maatregelen, door de Nederlandse overheid en/of internationale overheden en 

gezondheidsinstanties worden aangepast of versoepeld, zullen we als busreisorganisaties 

gezamenlijk bepalen of bovenstaande richtlijnen dienovereenkomstig aangepast kunnen worden. 

 

Samen met u 

Zoals gezegd gaan we enkel op reis wanneer dit veilig en verantwoord kan. Natuurlijk hebben we u 

ook nodig om weer samen met ons op reis te gaan. We hopen dat u er ook weer zin in heeft. 

Mochten wij als reisorganisatie het uiteindelijk toch niet verantwoord vinden dan zullen we u dit 

ruim voor vertrek laten weten.  

 

Tot slot 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we met u de reis gaan maken alleen als dat echt kan. We 

moeten echter ergens beginnen. En dat doen we vanaf nu, in de overtuiging dat we ook dit samen 

gaan doen. We willen er namelijk samen met u naar uitkijken en ons erop verheugen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Directie en Medewerkers van de Jong Intra Vakanties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


