
Gezondheidsverklaring Corona   
  
Beste Gast, 

 

U heeft bij ons een zeiltocht geboekt en wij verheugen ons erop samen met u te zeilen. De gezondheid van 
onze gasten staat voor ons bovenaan. Als onderdeel van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het 
COVID-19-coronavirus te voorkomen, is de schipper verplicht al zijn gasten aan het begin van de reis een paar 
vragen te stellen over hun gezondheidstoestand. Daarom vragen we elke deelnemer om de onderstaande 
vragen van tevoren te beantwoorden. 
We vragen u ook om wat persoonlijke informatie te verstrekken. U kunt de ingevulde vragenlijst in gedrukte 
vorm meenemen en bij aankomst ontvangen van een bemanningslid. 
Let op: Het invullen en overhandigen van dit formulier bij het inchecken is verplicht voor elke gast! Het doel 
van het formulier is om vooraf mogelijk geïnfecteerde mensen te identificeren. Als deze deelnemers niet 
zeilen, wordt niemand tijdens of na hun verblijf aan boord besmet met het Corona / Covid 19-virus. 
Bovendien kan het formulier dienen om contactpersonen te volgen. 
 
Voor- en achternaam:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres (Straat, Postcode, Plaats):………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………………………………..Mobiel nummer:……………………………………………………… 
Mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Had u in de laatste 48 uur:          JA    NEE  

- Koorts (gemeten 38 ֯C of hoger)?        
- Verkoudheidssymptomen zoals keelpijn, Hoesten of niesen?     
   

  
 Had u in de laatste 14 dagen:  
- Contact met iemand met een Corona-infectie       

- of een huisgenoot met koorts of ademhalingsklachten       
       
Wanneer bij u binnen 14 dagen na afloop van de zeiltocht een Covid-19  
besmetting vastgesteld wordt, zal u de scheepseigenaar daar per omgaande    
over informeren zodat medereizigers hierover geïnformeerd kunnen worden. 
Heeft u hier bezwaar tegen? 
 
Wanneer u alle vragen met ‘nee’ heeft beantwoord, begroeten wij u graag aan boord. Wanneer één of 
meerdere vragen met ‘ja’ word beantwoord is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de zeiltocht. 

 
De onderstaande handtekening bevestigt dat alle informatie naar waarheid is ingevuld.  
 
 

Datum           Handtekening 

  

________________________      _______________________  

  
 
Kennisgeving inzake gegevensbescherming: 
Uw gegevens en details worden tot 14 dagen na uw reis bewaard en vervolgens onmiddellijk vernietigd. Deze gegevens worden alleen ter 
beschikking gesteld aan de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten (zoals GGD, RIVM of andere officiële instanties) als ze worden 
opgevraagd in het kader van een zogenaamde "herkomst- en contactcontrole" bij een Covid-19 infectie. Uw gegevens worden door de 
reisorganisator niet opgeslagen, verwerkt en / of gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, en worden ook niet 
doorgegeven aan derden die hier niet genoemd zijn. 
  

  

  


