
Flow Reizen Corona Gezondheidscheck 
Reis 6 Zweden van 7 t/m 18 augustus 2021
Beste Flowreiziger, 
 
Lees eerst op je gemak de mail en de bijlages door. Zorg ervoor dat je met de juiste documenten bij de 
opstapplaats verschijnt.  
 
Voorkom teleurstellingen 
Begin daarom VANDAAG met hulp van familie en/of begeleiders met het invullen en regelen hiervan.   
 
Wat gaat er gebeuren bij vertrek 
1. Bij vertrek checken onze begeleiders of je de juiste documenten bij je hebt. Heb je niet de juiste documenten, 
dan kan en mag je niet mee op reis.  
2. Onze begeleiders meten de temperatuur van alle reizigers. Heb je verhoging van 38 graden Celcius of hoger, 
dan word je op 2 meter afstand van de rest geplaatst en doen we een zelftest. Is de test negatief, dan kun je mee 
op de reis.  
3. Als iedereen is gecheckt, dan kunnen we op reis. 
 
Ziek voor de reis 
Wat als je 24 uur van tevoren symptomen van Corona krijgt en daardoor niet kan reizen? 
Laat het ons zsm weten! Bel ons kantoor op 0495-544823 of het noodnummer 0495-745292.   
 
Mocht je positief testen en kan je reis daardoor niet doorgaan dan is er dekking op de annuleringsverzekering als 
je die bij Flow Reizen hebt afgesloten.  Waarschijnlijk ook als je die elders hebt afgesloten, maar check dat goed. 
Maar wees verstandig, verzwijg dit niet en ga niet op reis! 



* Vereist
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Wat is je voor- en achternaam * 

Voer uw antwoord in

Voor reizen naar Zweden is er op dit moment 1 optie waarmee je mag reizen. Dat komt omdat we door 
Denemarken reizen en die hebben weer andere eisen. 
 
1. Inreizen zonder beperkingen mag als je voor zaterdag 24 juli volledig gevaccineerd bent (1x Janssen of 2x 
Pfizer/AstraZeneca/Moderna  
 
Als je niet de juiste vaccinaties hebt, dan zijn er alternatieven. Zie vraag 8. 
 
VRAAG: Aan welke vaccinatie-eisen voldoe jij?
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Vaccinaties * 

Ik ben volledig gevaccineerd met Janssen/Pfizer/Moderna/Astra Zeneca 

Ik ben niet (op tijd) gevaccineerd



Jouw vaccinaties dienen geregistreerd te zijn bij het RIVM. 
Je kan dat checken op https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login 
Je hebt je DigiD inloggegevens hierbij nodig. 
 
Heb je geen DigiD? 
Dan kun je die aanvragen via https://digid.nl/aanvragen 
Je kan dit ook door de huisarts laten regelen, zie vraag 5. 
 
VRAAG: Heb je dit gecheckt en staan je vaccinaties geregistreerd? 
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Registratie van je Covid-19 vaccinaties * 

Ja, deze staan geregistreerd

Nee, deze staan niet geregistreerd

Voor deze reis heb je het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig. Deze staat in de 
CoronaCheck-app. 
 
Je kan deze downloaden in de App-store van jouw telefoon of via de website: 
www.coronacheck.nl . Zo kan je overal digitaal aantonen dat je gevaccineerd bent. 
 
Heb je geen smartphone? 
Geen probleem, je kan ook een papieren versie uitprinten via de website: 
www.coronacheck.nl/print 
Alleen deze papieren versie is geldig. Een screenshot wordt b.v. NIET geaccepteerd in 
buitenland. 
 
VRAAG: Heb je de CoronaCheck-app gedownload of heb je een papieren versie 
uitgeprint?
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Heb je de CoronaCheck-app gedownload? * 

Ik heb de CoronaCheck-app gedownload

Ik heb de papieren versie uitgeprint

Ik heb dit nog niet gedaan, maar ga dat op tijd doen

Als je de CoronaCheck-app hebt gedownload, dan moet je ook de Internationale QR-
code aanmaken. Daarmee kan in alle landen jouw vaccinaties gecontroleerd worden.    
 
Ook dit moet je doen via de website: www.coronacheck.nl 
 
Lukt het niet om zelf een QR-Code aan te maken, dan kan jouw HUISARTS via het 
webportaal van het ministerie van Volksgezondheid voor jou een QR-code aanmaken. 
Neem hiervoor contact op met je huisarts.
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Heb je de Internationale QR-code aangemaakt * 

Ja, ik heb de de Internationale QR-code aangemaakt

Nee, ik moet de Internationale QR-code nog aanmaken

Ik zorg voor een van de alternatieven bij vraag 8

https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login
https://digid.nl/aanvragen
http://www.coronacheck.nl/
http://www.coronacheck.nl/print
http://www.coronacheck.nl/


Het Nederlandse gele inentingsboekje wordt door Denemarken NIET gezien als 
officieel vaccinatiedocument.  
Het is dus NIET voldoende om deze mee te nemen. 
 
Je hoeft hier niets in te vullen
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Het Nederlandse gele inentingsboekje 
 
 

Voer uw antwoord in

De registratiekaart die je direct bij vaccinatie hebt  
gekregen wordt NIET geaccepteerd in Denemarken en Zweden. 
 
Je hoeft hier niets in te vullen
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Registratiekaart Coronavaccinatie

Voer uw antwoord in

Heb je geen DCC? 
Heb je bij vertrek maar 1 vaccinatie gehad of is de tweede niet op tijd gezet? 
 
Dan ben je verplicht te zorgen voor 1 van de volgende 3 mogelijkheden om door Denemarken naar Zweden te 
mogen reizen. Zorg dat je test op het juiste moment wordt afgenomen want je mag NIET reizen zonder negatief 
testbewijs!  
 
Het is van groot belang dat je daarom VANDAAG nog een afspraak maakt. 
 
1. Een erkende negatieve PCR-test 
De PCR-test moet binnen 72 uur voor aankomst in Zweden zijn afgenomen. Hou rekening met 24 uur voordat de 
uitslag zichtbaar is. (Dus testen op donderdag 5 augustus tussen 12:00 uur en 23:30 uur.) 
 
2. Of een negatieve antigeentestresultaat (Tip: Meestal binnen 2 uuruitslag!) 
Deze test moet binnen 48 uur voor aankomst in Zweden zijn afgenomen. Hou rekening met maximaal 24 uur 
voordat de uitslag zichtbaar is. (Dus testen op vrijdag  augustus tussen 12:00 uur en 23:30 uur.) 
 
Voor 1 en 2 geldt: het testresultaat moet in het Zweeds, Engels, Noors, Deens of Frans zijn opgesteld. De eerst 
test is gratis b.v. via de GGD of www.testenvoorjereis.nl 
 
3. Optie 1 en 2 zijn niet nodig als je kan bewijzen dat je hersteld bent vanCOVID-19. 
Deze PCR- of antigeentest mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 
Je kan deze gegevens ophalen via de website www.coronacheck.nl 
 
VRAAG: Welke test heb je gedaan of ga je doen als alternatief voor het DCC? 
 

8

Alternatieve documenten voor het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) * 

http://www.testenvoorjereis.nl/
http://www.coronacheck.nl/


Geen, ik ben volledig gevaccineerd en heb het DCC

Ik regel op tijd een erkende PCR-test en ik mail de uitslag naar info@flowreizen.nl zodra die bekend is

Ik regel op tijd een antigeentestresultaat en ik mail de uitslag naar info@flowreizen.nl zodra die bekend is

Ik heb officiële documenten waarmee ik kan aantonen dat ik hersteld ben van Covid-19

Vanaf 8 augustus is het voor iedere reiziger die niet volledig gevaccineerd is, verplicht om 48 uur voordat je 
terugkomt in Nederland een PCR-test te doen. 
 
Ben je echter bij vertrek NIET volledig gevaccineerd maar voor terugkomst WEL 2 weken gevaccineerd, dan vervalt 
dit. 
 
Onze begeleiders gaan dat regelen voor jou. 
Tijdens de reis zoeken we uit waar en wanneer we dat moeten doen. 
 
De kosten betaal je zelf. We weten niet wat dit in het buitenland kost. Hou hier rekening mee. 
 
VRAAG: Ben je bij terugkeer naar Nederland op 18 augustus wel of niet 2 weken volledig gevaccineerd? 
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Verplichte PCR-test bij terugkomst in Nederland * 

Ik ben bij terugkeer naar Nederland op 18 augustus NIET 2 weken volledig gevaccineerd en ga (samen met
een Flowbegeleider) op tijd een PCR-test doen

Ik ben bij terugkeer naar Nederland op 18 augustus WEL 2 weken volledig gevaccineerd 

Deze gezondheidsverklaring staat in de bijlage van de mail. De verklaring is voor iedere reiziger verplicht. 
 
Je hebt deze verklaring binnen 24 uur voor vertrek gelezen en je voldoet aan alle punten. NIET eerder. 
Je moet de verklaring uitprinten, ondertekenen en meenemen naar de opstapplaats. Zonder de verklaring kan je 
niet mee op reis. 
 
VRAAG: Ga je de verklaring naar waarheid en maximaal 24 uur voor vertrek lezen/printen/ondertekenen?
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De Flow Reizen Gezondheidsverklaring * 

Ja

Nee

Voor ieders gezondheid dien je een mondkapje te dragen tijdens 
alle vervoer en in alle afgesloten ruimtes. Als je een 
doktersverklaring hebt dat je geen mondkapje mag dragen, dan 
dien je de doktersverklaring mee te nemen in de volgende talen: 
Engels of Duits. 
 
Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen zoals:
1 Mondkapjes (minimaal 2 per dag).   
2.  Neem daarnaast 4 FFP2-mondkapjes mee voor de reis door 
Duitsland (verplicht) 
3. Desinfectiegel (let op, max. 100 mg handbagage bij vliegen) 
4. Papieren zakdoekjes  
5. Zelftesten  
    - Volledig gevaccineerd 2 zelftesten 
    - Niet volledig gevaccineerd of PCR/antigeentest 10 zelftesten (ivm checks bij restaurants en entrees) 
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Beschermingsmiddelen * 

http://www.testenvoorjereis.nl/
http://www.coronacheck.nl/
mailto:info@flowreizen.nl
mailto:info@flowreizen.nl


Deze inhoud wordt gemaakt door de eigenaar van het formulier. De gegevens die u indient, worden naar de eigenaar van het formulier
verzonden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van haar klanten, inclusief die van de eigenaar van dit
formulier. Geef nooit uw wachtwoord.

Mogelijk gemaakt met Microsoft Forms | 
De eigenaar van dit formulier heeft geen privacyverklaring verstrekt over hoe hij uw reactiegegevens zal gebruiken. Geef geen persoonlijke of
gevoelige informatie.
| Gebruiksvoorwaarden

Verzenden

Geef nooit uw wachtwoord. Misbruik melden

Ja, dit is geregeld

Nee, dit is nog niet geregeld, maar ik ga dat z.s.m. doen

Je reisboekje staat online op je inlog. We sturen die niet meer op in verband met hoge verzendkosten en 
papierverspilling. 
 
De kofferlabels nemen we mee naar de opstapplaats.  
 
Je hoeft hier niets in te vullen
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Nog even het volgende

Voer uw antwoord in

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
javascript:void(0)

