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Voorafgaand aan de reis
De bemanning is volledig gevaccineerd. Ook alle gasten moeten een bewijs van vaccinatie kunnen
tonen. Wij vragen je dat bewijs tenminste 48 uur voor het aan boord stappen aan ons te sturen.
NB: Zonder vaccinatiebewijs kun je helaas niet mee. Het is raadzaam om je vaccinatie- en
testbewijs uit te printen en mee te nemen. De bemanning kan je bij het aan boord komen
verzoeken een sneltest te doen. Deze test wordt geleverd door de rederij. Je bent verplicht aan de
test mee te werken.
Basisregels aan boord
De basisregels blijven van belang:
• Was regelmatig je handen grondig.
• Schud geen handen
• Hoest en nies in je elleboog
• Zorg voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes. In zowel de hutten als de
gemeenschappelijke ruimtes is er voldoende mogelijkheid om te ventileren.
• Houd waar mogelijk afstand van elkaar
Bron- en contactonderzoek
De rederij zal na afloop van de reis contact met je opnemen om te vragen hoe de reis is bevallen.
Als je na afloop van de reis ziekteverschijnselen hebt ontwikkeld vragen we je dat te melden zodat
wij je mede-opvarenden op de hoogte kunnen brengen.
Reisverzekering met covid-19-dekking
Het is verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten met covid-19-dekking. Hiermee
ben je verzekerd wanneer je wegens covid-19 je reis moeten annuleren. Je bent ook gedekt
wanneer je je tijdens de reis covid-19 oploopt. Allianz en ANWB bieden een goede verzekering aan.
Mocht je vanwege reisbeperkingen die de overheid oplegt niet naar het schip kunnen reizen en je
verzekering dekt de reissom niet, dan zal de rederij de reissom volledig terugbetalen. NB: Dit geldt
alleen bij reisbeperkingen vanwege covid-19. In alle andere gevallen gelden de algemene
voorwaarden van de rederij.
Bestemmingen
Check hier per bestemming wat de vereisten zijn voor het in- en uitreizen.
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