
 

VRAGENLIJST GEZONDHEIDSTOESTAND (Coronavirus COVID-19)  
 

Geachte reiziger, 
 

De gezondheid, veiligheid én het waarborgen van een prettige reis voor alle passagiers  
en bemanningsleden zijn voor Boat Bike Tours van het allergrootste belang. 
 

In het kader van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, 
is Boat Bike Tours als organiserende en uitvoerende touroperator verplicht aan al haar gasten bij het begin 
van hun reis enkele vragen over hun gezondheidstoestand te stellen.  
Om die reden verzoeken wij u om van tevoren, maar niet langer dan 12 uur voordat u aan boord gaat, de 
volgende vier vragen te beantwoorden.  
Ook verzoeken wij u om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Dit formulier wordt bij aankomst aan 
boord (check-in) door een bemanningslid in ontvangst genomen en op een veilige plaats bewaard. Het 
compleet invullen van dit formulier is voor elke gast verplicht. 
 

Als u niet alle vier vragen met “NEE” kunt beantwoorden kan een aanvullend gesprek of onderzoek nodig zijn, 
voordat u aan boord kunt worden toegelaten en aan de reis kunt deelnemen. 

          JA  NEE 

Bent u in de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand  
bij wie daarna het Coronavirus / COVID-19 is vastgesteld? 
 

Hebt u zelf in de afgelopen 48 uur symptomen* gehad die kunnen  
duiden op besmetting met het Coronavirus / COVID-19? 
*: koorts (38 graden of hoger), droge hoest, moeheid, ophoesten slijm  
    en benauwdheid (bron: RIVM). 
 

Tijdens uw verblijf aan boord bent u verplicht zich bij het  
verantwoordelijke bemanningslid te melden als u symptomen  
ontwikkelt die kunnen duiden op COVID-19. Misschien wordt u  
gevraagd om een test te ondergaan. Maakt u hier bezwaar tegen?  
 

Als u binnen 14 dagen na einde van uw reis een besmetting 
met het COVID-19 oploopt moet u ons daarover meteen inlichten  
zodat ook alle medepassagiers kunnen worden ingelicht en 
onderzocht. Maakt u daar bezwaar tegen? 
 

Aldus naar waarheid ingevuld op …………………….…………. (datum)  svp in BLOKLETTERS invullen 
 

GEGEVENS REIZIGER:   
Achternaam + voornaam ……………………………………………………………………………………..……………………….….. 
 
 

Woonadres: straat, postcode, woonplaats, land:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Telefoon - Thuis……………………………………………………. Mobiel…………………………………………………………...… 
 

E-Mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………..………...…. 
 
In te vullen door bemanningslid: 
Schip:             Datum begin reis:    Datum einde reis:…………………………. 
 

Hutnr.: 
 
 

Privacy / AVG:  

Uw gegevens worden tot 14 dagen na afloop van uw reis veilig bewaard en daarna meteen vernietigd. Uw gegevens worden 
uitsluitend aan de bevoegde gezondheidsautoriteiten (zoals bijv. GGD, RIVM en mogelijk andere officiële instanties) ter 
beschikking gesteld, als de gegevens in het kader van een zogenaamd “bron- en contactonderzoek” bij een COVID-19 besmetting 
door hen worden opgevraagd.  
Uw gegevens worden op geen enkele andere wijze door Boat Bike Tours opgeslagen, verwerkt en/of gebruikt, anders dan voor het 
bovengenoemde doel, en worden ook niet met hier niet genoemde derde partijen gedeeld. 

 


