
COVID-19 RICHTLIJNEN & GEZONDHEIDSVERKLARING 

 

Deze COVID-19-richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis vanaf 1 juli 2020. De richtlijn is 
gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het openbaar vervoer, aangevuld met enkele 

branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer Nederland in overleg met de vakbonden opgesteld een 
aangeboden aan de politie, ILT en het ministerie van I&W.  

RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS 

1. Draag de hele rit een mondkapje – vervang dit na 4-5 uur. Kinderen tot 12 jaar zijn niet verplicht een mondkapje 

te dragen in de bus, maar in Spanje is het wel verplicht vanaf 6 jaar. Houd hier rekening mee als we de grens 
over rijden. 

2. Zorg ervoor dat u dit formulier ingevuld per persoon inlevert bij de chauffeur waarmee u naar de 
eindbestemming rijdt en toon het aan de chauffeur bij het instappen van de servicelijn. 

3. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houdt een passagier zich niet aan de 

richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden. 
4. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen.  

• Stap in en stap uit via de middendeur. 

• Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit  

• Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van elkaar vandaan.  

• Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten. 

• Passagiers gebruiken dezelfde zitplaats na elke stop. 

• Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes. 

• Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen. 

5. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft. 

GEZONDHEIDSVERKLARING: 
 

Verklaring inzake vervoer per touringcar (individueel) 
 

In verband met vervoer in een touringcar op …/…/ 2020 verklaar ik, ondergetekende, dat ik zowel bij in- en 
uitstappen, als tijdens de rit: 

 

• een mondkapje draag 

• geen last heb van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging 

• geen last heb van koorts en/of benauwdheid 
 

Als ik binnen 14 dagen na afloop van de rit Covid-19 ziekteverschijnselen krijg, stel ik de vervoerder daarvan 

onverwijld op de hoogte. 
 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, 
 

NAAM    :  

BESTEMMING & HOTEL  :  
E-MAIL   : 

MOBIELE TELEFOONNR. : 
DATUM   :  

HANDTEKENING  : 
 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING: 
 
Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en heeft het ingezette materieel zorgvuldig gereinigd. 
Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. 
In aanvulling op artikel 8 van de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van BVN (Busvervoer Nederland) is de vervoerder niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de aanwijzingen 
van vervoerder. Deze verklaring wordt tot 28 dagen na de rit bewaard en daarna vernietigd. 


