
  
   
COVID-19 RICHTLIJNEN VOOR PASSAGIERS IN ONZE HISTORISCHE TRAMS 
 
In verband met het Coronavirus hebben we aanvullende maatregelen genomen om u een 
veilige én plezierige rit te bezorgen. 
 
Welke maatregelen nemen wij: 
1. We hebben in alle trams het maximum aantal passagiers beperkt tot het aantal beschikbare 

zitplaatsen. 
2. We maken onze trams nog vaker schoon: voor en na elke rit worden stangen en banken 

schoongemaakt met desinfecterend middel. 
3. De trambestuurder zit op enige afstand van uw gezelschap. Hierdoor is er iets minder 

interactie tussen u en de trambestuurder dan wij graag zouden aanbieden, maar 
desondanks kunt u vanzelfsprekend rekenen op een uitstekende service. 

 
Wat vragen we van u: 
1. Alle deelnemers van de groep moeten minimaal 24 uur voorafgaand aan de rit klachtenvrij 

zijn. Als iemand zich ziek voelt, Corona-gerelateerde symptomen ontwikkelt of een 
positieve (zelf)testuitslag heeft, dan kan deze persoon helaas niet aan de rit deelnemen.   

2. Bij de Jaren ’20 Tram kunt u niet op het voor- of achterbalkon staan.  
3. Het dragen van een mondkapje tijdens de tramrit is niet verplicht.  
 
We zijn ervan overtuigd dat wij zo samen met u kunnen zorgen voor een heel plezierige rit!  



  
   
 
Gezondheidsverklaring inzake vervoer historische tram (voor groepen): 
  
 
In verband met het vervoer per historische tram d.d.: ………………………. 
 
verklaar ik dat in de groep personen die ik bijeen heb gebracht ten behoeve 
van dit vervoer:  
 

• Iedereen vanaf 13 jaar en ouder de beschikking heeft over een mondkapje, dat 
gedragen zal worden tijdens in- en uitstappen en tijdens de rit. 

 
• Iedereen heeft verklaard dat hij/zij geen last heeft van verkoudheidsklachten,  

verhoging, koorts of benauwdheid. 
 

• Als iemand uit de groep binnen 14 dagen na de rit COVID-19 ziekte-
verschijnselen krijgt of positief getest wordt op COVID-19, stel ik de vervoerder 
daarvan onverwijld op de hoogte. 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,  
 
 
Datum*   : …………………………………………………………… 
 
 
Bedrijf/Instelling  : …………………………………………………………… 
  
 
Naam*  : ……………………………………………………………  
      
 
 
 
Handtekening*  : ……………………………………………………………  
  
    
    
Richtlijn touringcarvervoer COVID-19 
 
*  verplicht veld 


