
Regels rondom de reizen 2021 

 

Hieronder staan de regels beschreven die wij als bestuur hebben ingesteld rondom 
de reizen. Wij geloven dat volgens deze regels Kleio op een veilige en verantwoorde 
manier alsnog kan reizen.  

BELANGRIJK: Aangezien het nog enkele maanden duurt voor de reizen 
plaatsvinden, kunnen de maatregelen en regels veranderen. Als dit het geval is 
zullen de regels aangepast worden. Bij een verandering van deze regels krijg je altijd 
een mail hierover. Als je bezwaar hebt tegen de nieuwe aanpassing kun je dan 
mailen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl Ook voor vragen over de huidige regels 
of andere vragen kan je naar dit emailadres mailen.  

Verder willen wij nog stellen dat we bij deze regels nu ervanuit gaan dat we wel in 
groepen mogen samenkomen en reizen. Bij een onveilige situatie zullen we 
natuurlijk niet vertrekken, maar hieronder meer over alle regels rondom de veiligheid 
en betaling.  

 

Regels voorafgaande aan de reis: 

- Voordat we beginnen aan de reis ga je 10 dagen voor de eerste reisdag in 
quarantaine. Je houdt je hierbij aan de regels van het RIVM ( dus hou ook zo 
veel mogelijk afstand van je huisgenoten). 

- Bij corona gerelateerde klachten laat je dit onmiddellijk weten aan de 
commissie die de reis organiseert of het bestuur.  

- Als je een coronatest laat doen in de 2,5 week voor de reis, licht je de 
commissie die de reis organiseert of het bestuur gelijk in.  

- Houd je je niet aan de bovenstaande regels dan mag je niet mee op reis. 
- De regels die in het HR staan blijven nog steeds van kracht.  

  

Regels omtrent de betaling van de reis: 

- Als deelnemer hoef je geen geld te betalen als de reis wordt geannuleerd. Je 
zult dan dus geen kosten maken.  

- Als je besmet wordt met het coronavirus in de periode van 10 dagen dat je 
in quarantaine moet zitten, mag je niet mee op reis. Aan de betalingsplicht 
moet je dan wel voldoen.  

- Het lijkt ons verstandig om een test te doen voor de 10 dagen quarantaine, je 
kan immers daarvoor al besmet zijn en bijvoorbeeld op dag 2 van de 
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quarantaine verschijnselen krijgen. Door middel van een test weet je dan 
zeker dat je geen corona hebt als je in quarantaine gaat. Dit is dus niet 
verplicht, maar wel handig. Dit omdat als je corona krijgt in je quarantaine 
periode, je wel aan de betalingsplicht moet voldoen.  

- Als je besmet wordt met het coronavirus in de periode voor de 10 dagen 
quarantaine en je daardoor niet zeker weet of je op tijd gezond bent, ben je 
verplicht je af te melden. De betalingsplicht vervalt hierbij.   

- Je houdt je aan de uiterlijke afmelddatum van de commissie, als je je hierna 
afmeldt moet je alsnog aan de betalingsplicht voldoen of je moet iemand 
regelen die jouw plek inneemt. Dit is alleen mogelijk vóór de verplichte 
quarantaine periode, gezien de persoon die jouw plek inneemt ook minimaal 
10 dagen in quarantaine moet zitten. 

  

Regels op reis: 

- Je houdt je aan de regels van het RIVM. Dus binnen doe je een mondkapje 
op, je houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van personen buiten onze groep. 
Binnen de groep probeer je dit ook zo veel mogelijk (natuurlijk is dit bijv in een 
bus niet altijd mogelijk) 

- In de bus hou je je mondkapje ten alle tijden op. Tenzij je even wat wilt 
drinken. Je doet dan alleen je mondkapje af om een slok te nemen en zet 
hem daarna gelijk weer op. Eten doe je als we stoppen. 

- Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van het toilet in de bus. 
- Elke keer als we aankomen bij het hostel, wast iedereen zijn handen.  
- Als je klachten ontwikkelt, meld je dit gelijk bij het bestuur of de commissie die 

de reis organiseert. 
- Er wordt verwacht dat je verschillende mondkapjes mee hebt. Als je dit niet 

hebt, mag je niet mee op reis. 
- Als je klachten ontwikkelt, zal je geïsoleerd worden van de groep, en gekeken 

worden of je in het land zelf een test kan doen. Is dit niet mogelijk zal de hele 
groep weer naar huis vertrekken.  

  

Verplichte paklijst deelnemers: 

-          Handgel 

-          Mondkapjes 

-          ID 

-          Warme kleren (je moet niet verkouden worden) 

-          Paraplu/ regenjas 


