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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.  

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland  
op vakantie?

Wil je naar het  
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten? 

Blijf thuis en laat 

je testen.

Houd 1,5 meter 

afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je 

handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's: 

Draag een niet-medisch mondkapje en 

vermijd de spits.

Ga buiten het  

vakantieseizoen  

als het kan.

Bereid je goed 

voor. 

Volg de 

basisregels. 

Laat je testen  

bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het 

land van bestemming en de maatregelen 

die er gelden. Lees het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden  

tijdens je vliegreis of in landen waar je 

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 

die in Nederland gelden. Als lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie  

in het buitenland? Meld je dan bij de 

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis 

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van  

Buitenlandse zaken en zet pushberichten 

aan. Houd tijdens je vakantie het 

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent 

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met 

een geel reisadvies, maar let op de 

risico’s: de situatie kan onverwacht 

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje  

of rood reisadvies wordt afgeraden.  

Kom je toch terug uit zo’n land, dan 

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten?  

Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.


