
 
 

Bijlage 1: Gezondheidsverklaring  

  
 
In te vullen door reiziger 
 
 
 
In verband met mijn geplande vakantie op <vertrekdatum> verklaar ik, ondergetekende (of ouder/verzorger), dat: 
 

 ik tijdens het vervoer een mondkapje draag (geldt niet voor fietsen); 
 ik geen last heb van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
 ik in de afgelopen 24 uur of op dit moment geen van de volgende (milde) klachten te hebben: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak.  

 ik op dit moment geen huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten heb. 
 in de afgelopen 7 dagen niet is vastgesteld dat ik het Corona-virus bij me draag. 
 ik geen huisgenoot/gezinslid heb met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

dat ik de afgelopen 14 dagen geen contact heb gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog 
klachten had. 

 ik niet in thuisisolatie verblijf omdat ik direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld 

 ik ben de afgelopen 14 dagen niet in een reisgebied geweest, aangetoond met de risicokleur 
oranje/rood. 

 Ik ben in bezit van een geldig vaccinatiedocument en/of een geldige PCH test met een negatieve 
uitkomst en/of een geldige negatieve Antigeentest. 

 
Indien ik tijdens de reis klachten ontwikkel die passen bij COVID-19, zal ik me laten testen en in quarantaine 
plaatsen tot de uitslag bekend is. Bij een positieve uitslag zal ik mijn vakantie afbreken. 
 
Flow Reizen gaat op dat moment samen met de reiziger en het thuisfont van de reiziger bepalen hoe we dit gaan 
oplossen. De reiziger zal nooit aan zijn/haar lot worden overgelaten. 
 
Als ik binnen 10 dagen na afloop van de vakantie Covid-19 ziekteverschijnselen krijg zal ik me laten testen en, 
indien de uitslag negatief blijkt, de reisorganisatie daarvan onverwijld op de hoogte brengen. 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, 
NAAM       DATUM 
 
 
 
Deze verklaring wordt tot 28 dagen na de vakantie bewaard en daarna vernietigd. 
 
 
      Mits nodig 
HANDTEKENING Reiziger   HANDTEKENING Wettelijke vertegenwoordiger 


