
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

COVID-19 
 

 

VOOR VERTREK 

• Het vertrek van uw reis zal buiten georganiseerd worden indien de weersomstandigheden het toelaten 

• Bij slecht weer wordt het vertrek verzorgd in de vertrekhal 

• Gelieve steeds 1,5m afstand te bewaren van uw medereizigers 

• Zet uw bagage neer in de aangegeven zone, de chauffeur plaatst uw bagage in de autocar 

• Er is desinfecterende handgel voorzien op diverse plaatsen in onze terminals 

OP- EN AFSTAPPEN 

• Gelieve steeds 1,5m afstand te bewaren van uw medereizigers 

• Bij elke op- en afstap worden de handen gedesinfecteerd 

• Het op- en afstappen gebeurt steeds met eigen mondmasker 

• De passagiers worden voor het opstappen onderverdeeld in 2 groepen: één groep die achteraan zit en 

één groep die vooraan zit. De groep die achteraan zit stapt op en af via de achterste deur, de groep 

die vooraan zit via de voorste deur 

• De passagier die als eerste opstapt zal als laatste uitstappen 

OP DE AUTOCAR 

• Passagiers dragen hun mondmasker de hele rit 

• U neemt plaats op het toegewezen zetelnummer gedurende de ganse reis. Deze zitplaats kan 

verschillend zijn van de zitplaats die werd toegewezen bij reservatie om de social distancing aan boord 

te kunnen garanderen 

• Onze autocars worden dagelijks grondig gedesinfecteerd en verlucht, zowel voor aanvang van de reis 

als tijdens tussenstops 

• De ventilatie van de autocar wordt ingesteld dat de toevoer van verse buitenlucht optimaal en continu 

wordt benut 

• Toiletbezoek aan boord kan enkel in noodgevallen, er worden ontsmettingsdoekjes voorzien 

• De koelkast in de autocar mag niet gebruikt worden 

TER PLAATSE 

Eenmaal ter plaatse zullen ook de standaard geldende veiligheidsmaatregelen gerespecteerd moeten worden. 

We eisen van onze partners dat ook zij de nodige maatregelen treffen. 

 

Ook nu het leven er even helemaal anders uitziet, geloven we dat het verlangen om te reizen altijd zal blijven 

bestaan. Wij doen alvast de nodige aanpassingen om veilig met u te kunnen reizen. 

We vertrouwen er op dat u deze maatregelen naleeft voor uw eigen veiligheid en die van uw medereizigers. 


