
Excursiones 

 

Formulier - Verklaring van persoonlijke aansprakelijkheid met betrekking 

tot COVID-19: 

De ondertekenaar,  De heer/Mevrouw/Mejuffrouw................................................................ 

.........................................................................................Paspoort nº:....................................  thuisadres:  

........................................................................................................................................Postcode.......................

Stad................................................................Land............................................Telefoonnummer..........

..............................................................E-mailadres:........................................................................................... 

IK VERKLAAR HET VOLGENDE:   

EERSTE: .- Ik ben me bewust van de huidige situatie, van de gezondheidscrisis 
waarin we ons bevinden, evenals mijn plicht als burger om de nodige 
maatregelen te nemen om het ontstaan van risico's op de verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen, evenals mijn eigen blootstelling aan genoemde 
risico's, en in overeenstemming met Koninklijk Wetsbesluit 21/2020, van 9 juni, 
inzake dringende preventie-, inperkings- en coördinatiemaatregelen om het 
hoofd te bieden aan de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis. 

TWEEDE.- Dat ik op de datum van dit formulier geen koorts, geen  hoest, geen 
ademhalingsmoeilijkheden of andere symptomen heb die wijzen op de ziekte 
in kwestie.  

DERDE.- Dat ik de afgelopen 2 weken niet naar landen, regio's of zones ben 
gereisd, die door de gezondheidsautoriteiten als risicovol zijn aangemerkt.  

VIERDE.- Ik heb geen temperatuur van meer dan 37ºC of symptomen van 
acute ademnood en dit is ook niet gebeurd in de laatste 2 weken.   

VIJFDE.- Ik leg  deze verklaring af en beloof dat ik volgens de informatie 
waarover ik beschik, in de laatste twee weken geen nauw contact heb gehad 
met mensen buiten mijn huiselijke kring, mensen in het besmettelijke 
stadium van het coronavirus of met mensen die Covid-19 hebben  of met 
mensen die in de laatste 2 weken hebben gereisd. 

ZESDE.- Dat ik beschikbaar zal zijn voor de gezondheidsautoriteiten als dat 
nodig is, op het telefoonnummer dat ik heb opgegeven. 

In ........................................................................................., op de .......... van .................................... 202... 

 

Getekend: ___________________________________ 

Opmerking: Bij het online aankopen en reserveren aanvaardt u, door het 
aanvinken van dit vakje, dat u dit document hebt gelezen en dat u via het 
online reserveringsformulier van uw reservering uw uitdrukkelijke 
toestemming hebt gegeven voor de voorwaarden van dit formulier, het 
aanvaarden van het bovengenoemde document als ondertekend. 


