R I C HTLIJN E N VE RVO E R
P E R TOUR I N GC A R
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In deze flyer staan de richtlijnen voor het vervoer per touringcar, rekening houdend met de informatie en adviezen
vanuit de overheid. Wij vragen onze klanten deze informatie goed door te nemen en de instructies te respecteren.
Onze touringcars worden na iedere rit grondig gereinigd, er is desinfecterende handgel aanwezig bij het instappen
en onze luchtsystemen zorgen doorlopend voor schone, verse buitenlucht. Hiermee doen we er alles aan om de
gezondheid van onze passagiers en medewerkers zoveel als mogelijk is te waarborgen.

MAXIMALE CAPACITEIT
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Het is weer mogelijk om de volledige
capaciteit van onze touringcars te
benutten. Voor de veiligheid van onze
chauffeurs zijn de plaatsen direct achter
de chauffeur echter niet beschikbaar.

IN- EN UITSTAPPEN
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Bij het in- en uitstappen mag alleen
de achterdeur gebruikt worden. Geef
hierbij de andere passagiers minstens
1,5 meter ruimte.

MONDKAPJE
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LEERLINGENVERVOER

Het is verplicht om tijdens de gehele rit
een (niet-medisch) mondkapje te dragen.
Onze chauffeur heeft ze eventueel
beschikbaar voor € 1,- per stuk.

GEZONDHEIDSVERKLARING
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Kinderen tot en met 12 jaar hoeven
geen mondkapje te dragen. Kinderen,
docenten en eventuele begeleiders
dienen wel zoveel mogelijk afstand te
bewaren.
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BAGAGE
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Wanneer er bagage mee gaat, moet
dit door de passagiers zelf ingeladen
worden. Indien dit fysiek niet mogelijk
is, zal de chauffeur uiteraard helpen.
Hierbij moet 1,5 meter afstand van
elkaar gehouden worden.

Zorg voor een ingevulde en ondertekende (eenvoudige) gezondheidsverklaring.
Een blanco verklaring is te vinden op onze
website en kan vooraf digitaal aangeleverd worden. De chauffeur heeft deze
eventueel ook beschikbaar in de bus.
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