Coronamaatregelen aan boord
Onze boot de “BINK” biedt voldoende ruimte om met maximaal 12 passagiers comfortabel en
corona-proof te varen. De ruimte in de boot is echter niet onbeperkt en daarom zijn er een aantal
afspraken nodig om met meerdere passagiers te kunnen varen. In de boot zijn 12 zitplaatsen die zijn
aangeduid met stikkers met nummers 1 tot en met 12. Deze zitplaatsen voldoen aan de 1,5 meter
regels. Er zijn 4 zitplaatsen in de achterkuip en 8 zitplaatsen in de voorkajuit.
Het is binnen in de boot (de achterkuip en de voorkajuit) verplicht om van deze zitplaatsen gebruik te
maken. Staan en onnodig lopen is niet toegestaan. In de buitenlucht zoals op het voordek en het
achterdek zijn geen zitplaatsen en is zitten niet verplicht. Wel gelden hier ook de 1,5 meter regels.
Het is niet toegestaan om in het stuurgedeelte te staan omdat daar de 1,5 meter tot de stuurman
niet kan worden gehouden.
Hieronder zijn de regels opgenomen die wij vanwege het coronavirus hanteren bij de rondvaarten.
Ze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, de richtlijnen van de dagpassagiersvaart en de
noodverordening van de veiligheidsregio Flevoland.
Algemene maatregelen
 Er wordt uitsluitend op afspraak gevaren.
 Er worden maximaal 12 passagiers aan boord
toegelaten.
 Tussen de verschillende rondvaarten zit
minimaal een half uur ruimte zodat op- en
afstappers gescheiden blijven.
 Na iedere rondvaart worden tafels, stoelen en
menukaarten gereinigd.
 Indien de bemanning klachten heeft zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(lichte) hoest, benauwdheid of koorts, zal de
rondvaart worden geannuleerd, waarbij de
klant de keuze heeft tussen verplaatsen of
geld terug.
 Aan boord heeft u de mogelijkheid om uw
handen te desinfecteren
 We varen, als de weersomstandigheden dat
toelaten, met open ramen en open luiken
voor optimale ventilatie.

Maatregelen voor klanten
 Gasten met klachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest,
benauwdheid of koorts mogen niet aan boord.
 Er zijn 12 zitplaatsen die voldoen aan de 1,5
meter regels. Deze zijn aangeduid met de
nummers 1 tot en met 12.
 U wordt verzocht om in alle gevallen de 1,5
meter afstand van elkaar en de bemanning te
houden.
 Binnenin de boot heeft iedereen een eigen
zitplaats, het is niet toegestaan om deze
onnodig te verlaten. Lopen en staan binnenin
de boot is niet toegestaan.
 Tijdens de rondvaart wordt bij groepen van
meer dan 8 personen het gebruik van
mondkapjes aanbevolen.
 Het is toegestaan om met maximaal 2 personen
gebruik te maken van het voordek en met
maximaal 2 personen gebruik te maken van het
achterdek, mits de eigen veiligheid in acht
wordt genomen én de voorgeschreven 1,5
meter afstand wordt gerespecteerd.
 Bij het aan dek gaan adviseren wij om gebruik
te maken van de aanwezige reddingsvesten.
Deze liggen in de rugleuningen van de
achterkuip.
 Het is niet toegestaan om aan boord
gezamenlijk te zingen of te schreeuwen

De 1,5 meter regel geldt niet voor mensen die een gezamenlijke huishouding vormen, tot kinderen tot en
met 12 jaar en voor personen tot en met 17 jaar onderling.
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