
Samen veilig op WEG
RICHTLIJNEN VERVOER PER TOURINGCAR

Tenslotte

In deze flyer staan de richtlijnen van het vervoer per touringcar, rekening 
houdend met de informatie vanuit de overheid. Wij vragen onze klanten  
dit goed door te nemen en de richtlijnen te respecteren.

1. Maximale capaciteiT

4. In- en uitstappen

2. Mondkapje

5. Gezondheidsverklaring

3. Leerlingenvervoer

6. BAGAGE

Het is weer mogelijk om de 
volledige capaciteit van onze 
touringcars te benutten. Voor de 
veiligheid van onze chauffeurs 
zijn de plaatsen direct achter de 
chauffeur niet beschikbaar.

Alleen de achterdeur mag 
gebruikt worden voor het 
in- en uitstappen. Geef hierbij 
de andere passagiers zo veel 
mogelijk ruimte (1,5 meter 
indien mogelijk).

Het is verplicht om tijdens de 
gehele rit een (niet-medisch) 
mondkapje te dragen. 
Nooteboom Tours kan de 
mondkapjes aanbieden voor  
€ 1,- per stuk. Geef dit minimaal 
twee dagen voor vertrek bij ons 
aan dan neemt de chauffeur de 
mondkapjes mee.

Zorg voor een ingevulde en  
ondertekende gezondheids-
verklaring. Deze kan vooraf  
digitaal aangeleverd worden bij  
Nooteboom Tours of aan onze  
chauffeur overhandigd worden.

Kinderen tot 13 jaar hoeven 
geen mondkapje te dragen. 
Tussen de kinderen, de docenten 
en de eventuele begeleiders 
moet wel zoveel als mogelijk 
afstand gehouden worden.

Wanneer er bagage mee gaat 
moet dit door de passagiers 
ingeladen worden. Indien dit 
fysiek niet mogelijk is, zal de 
chauffeur helpen. Hierbij moet 
1,5 meter afstand van elkaar 
gehouden worden.

We proberen er samen met onze passagiers als vanouds een veilige en gezellige reis van te maken! 

Onze touringcars worden na iedere rit grondig gereinigd, er is 
desinfecterende handgel aanwezig bij het instappen en onze 
luchtsystemen zuigen continu schone buitenlucht aan. Hiermee  
doen we er alles aan om de gezondheid van onze passagiers en 
chauffeurs te waarborgen. 



GEZONDHEIDSVERKLARING
VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID

In verband met het vervoer per touringcar van Nooteboom Tours op  
 
__________ / __________ / __________  (datum),  
 
verklaar ik het volgende over de groep personen die meereist en waarvoor ik verantwoordelijkheid heb:

• Alle passagiers van 13 jaar en ouder hebben de beschikking over een mondkapje dat gedragen  
zal worden tijdens de reis.

• In de touringcar is niemand aanwezig die heeft aangegeven dat hij/zij last heeft  
van verkoudheidsklachten, verhoging, koorts of benauwdheid.

• De passagierslijst heb ik ter beschikking en deze bewaar ik minimaal 14 dagen na de reis.
• Wanneer iemand uit de groep binnen 14 dagen na de rit Covid-19 ziekteverschijnselen krijgt,   

stel ik de vervoerder daarvan direct op de hoogte.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Naam:  
 

Organisatie: 
 
 
Handtekening:

Vragen of meer informatie nodig?  
Neem gerust contact met ons op:
 
T   010 – 434 12 20 
E   info@nooteboomtours.nl Dat zit al 12,5 jaar goed
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