
Rhineland Battlefield Tours maatregelen ten aanzien van 
COVID-19 (nieuwe coronavirus) 

 
Vanaf 1 juni 2020 gelden voor Rhineland Battlefield Tours de navolgende COVID-19 maatregelen. 

Vanaf deze datum mogen er weer tours gegeven worden aan groepen die niet groter zijn dan 30 
personen inclusief de gids. 

1. Voor aanvang van de tour moet de gids in het bezit zijn van adres en telefoon gegevens van 
alle deelnemers dit i.v.m. eventueel uitvoeren als dit nodig mocht zijn van een 
contactonderzoek. In de privacy statement leest U hoe wij met uw gegevens om gaan. 

2. Wij schudden geen handen ter begroeting. 
3. Voorafgaande aan de tour, op de dag zelf, zal de gids een ieder persoonlijk vragen of U 

verkoudheidsklachten heeft zoals: 

a. Neusverkoudheid  

b. Loopneus 

c. Niezen 

d. Keelpijn 

e. Lichte hoest 

f. Verhoging tot 38 graden 

4. Indien U een van de boven genoemde verschijnselen heeft mag U niet mee met de tour er zal 
dan een kosten restitutie met U plaats vinden. Eventuele familieleden mogen ook niet mee. 

5. Zorg dat u, en anderen om u heen, in de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen. 
6. Gebruik papieren zakdoekjes als u hoest of niest, gooi ze direct weg en was uw handen. 

Neem hiervoor zelf papieren zakdoekjes en ontsmettingsgel mee. 
7. Vervoer naar de diverse bespreekpunten wordt gedaan in uw eigen voertuig, U rijd dus 

achter de gids aan. 
8. Op de diverse bespreekpunten houdt U een onderlinge afstand van 1,5 meter. 
9. Er worden geen koffie-stops of lunches aangeboden. U dient dus zelf uw eten en drinken te 

verzorgen. 
10. Verdere informatie kunt U vinden op de website van de overheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Als wij ons allemaal houden aan deze regels dan blijven wij gezond en wenst Rhineland Battlefield 
Tours U een gezellige en vooral leerzame tour toe. 
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