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Gewijzigde coronamaatregelen per 25 september 2021 

Vanaf 25 september 2021 vindt er een wijziging plaats in de coronamaatregelen naar aanleiding van 

de persconferentie op 14 september 2021.  

Hierin is aangekondigd dat er vanaf aanstaande zaterdag weer meer mogelijk is, zoals het loslaten van 

de 1,5 meter afstand. Er is echter ook aangekondigd, dat men in sommige gevallen een 

coronatoegangsbewijs moet laten zien. 

Onze rondvaartbranche werd niet expliciet genoemd tijdens de persconferentie. Inmiddels hebben wij 

vanuit onze brancheorganisatie de bevestiging gekregen, dat ook wij als rederij aan u moeten vragen 

om een coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar of ouder).  

U krijgt een coronatoegangsbewijs als u 2 prikken hebt gehad, als u corona heeft gehad en weer beter 

bent of als u een negatieve test heeft van maximaal 24 uur oud. Testen op corona blijft gratis en is 

mogelijk via https://testenvoortoegang.org.   

Het coronatoegangsbewijs kunt u verkrijgen via de CoronaCheck-app aan de hand van uw DigID. Meer 

informatie over het downloaden van deze app vindt u op https://coronacheck.nl. Wilt u een papieren 

coronatoegangsbewijs, raadpleeg dan de website https://coronacheck.nl/print of bel met 0800 – 1421 

(gratis). Bent u niet in het bezit van een DigiD, dan kunt u voor een papieren coronatoegangsbewijs 

contact opnemen met het RIVM via 0800 – 1351. Houd u daarbij rekening met een doorlooptijd van 5 

werkdagen.   

Vanaf 25 september aanstaande ziet de ontvangstprocedure aan boord voor passagiers van 13 jaar of 

ouder als volgt uit: 

 Houd uw coronatoegangsbewijs én geldige legitimatie (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) gereed 

voordat u aan boord gaat; 

 De kapitein scant de QR-code op uw coronatoegangsbewijs en controleert uw gegevens aan 

de hand van uw identiteitsbewijs;   

 Hierna kunt u het schip betreden en wordt uw boeking gecheckt en kunt u afrekenen aan de 

entreekassa van het schip.  

Vanzelfsprekend zijn de overige coronamaatregelen van de Rijksoverheid van kracht, zoals:  

 Er wordt vanaf 12.00 uur ’s nachts niet meer gevaren en/ of horeca-activiteiten aangeboden 

aan onze passagiers;  

 Bij feesten en partijen zonder vaste zitplaats hanteren wij een maximum aantal bezoekers 

(75% van de reguliere capaciteit);  

 Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD;  

 Was vaak uw handen, hoest en nies in de elleboog en geef niemand een hand;  

 Mondkapjes dragen en 1,5 meter afstand bewaren is niet meer noodzakelijk.  

Meer informatie over de maatregelen vindt u op https://rijksoverheid.nl.  

https://testenvoortoegang.org/
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Voor de goede orde benadrukken wij, dat wij als rederij geen keuze hebben in het wel of niet 

hanteren van een coronatoegangsbewijs. Het is een overheidsmaatregel die van kracht is geworden 

en waar wij ons dus aan zullen moeten houden.  

Heeft u n.a.v. deze informatie nog vragen of opmerkingen die samenhangen met uw boeking, dan 

kunt u gerust telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.  

Heeft u vragen over de coronamaatregelen en het gebruik van de CoronaCheck-app of het genereren 

van een papieren coronatoegangsbewijs, dan verzoeken wij u om de website van de Rijksoverheid te 

raadplegen of te bellen met de helpdesk CoronaCheck via 0800 – 1421 (gratis) of het RIVM via 0800 – 

1351. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
 

 
 

 
Rederij Cascade 
David van de Runstraat 


