
 

 

Met VOS Travel op busreis in tijden van corona… 

 
VOS Travel stelt alles in het werk om iedereen op een veilige manier te laten reizen en 
volgt dagelijks de wisselende regels en adviezen van de bevoegde instanties. Wij stellen 
de veiligheid van onze reizigers, reisleiders, monitoren en chauffeurs centraal en hebben 
samen met onze autocarondernemers onderstaand plan uitgewerkt om onze busreizen 
zo corona-proof mogelijk te laten doorgaan.  
 
Om onze busreizen nog veiliger te laten verlopen vragen wij aan iedereen om THUIS 
op de DAG VAN VERTREK een ZELFTEST te doen. Neem hier een foto van en laat deze 
even zien aan de verantwoordelijke vooraleer je opstapt. Dit vraagt slechts een kleine 
inspanning van iedereen maar zorgt er meteen ook voor dat iedereen met een gerust 
gevoel de bus op kan stappen. 
 
Wat mag je verder nog verwachten tijdens je busreis met VOS Travel? 
 

• Voor afreis wordt elke autocar volledig ontsmet en voldoende verlucht. 
• De airco is voorzien van aangepaste ventilatieroosters die zorgen voor een 

continue aanvoer van verse lucht en ventilatie. 
• Bij aankomst van de autocar op de opstapplaats vragen wij voldoende afstand te 

houden van de reisleider en chauffeurs! 
• Het dragen van een mondmasker (chirurgisch of FFP2) op en rond en tijdens 

het verplaatsen aan boord van onze autocars is verplicht. Je dient dit zelf te 
voorzien! Geen mondmasker bij = niet opstappen! 

• Vooraleer je bagage te deponeren ga je eerst langs onze reisleider of 
chauffeur. Die checkt je covid-reisdocumenten en geeft verdere richtlijnen. 

• Plaats je bagage pas nadien voor de laadruimte van de autocar en hou 
voldoende afstand van de chauffeur tijdens het inladen.  Idem aan de skibak! 

• Het instappen wordt gecoördineerd door de reisleider of chauffeur. Zij geven aan 
waar en wanneer je (om de beurt) kan instappen. Wij vragen om voldoende 
afstand te houden tijdens het in- en uitstappen (ook bij stops onderweg!) 

• Je krijgt in de autocar een zit- en slaapplaats toegewezen, hier kan niet van 
worden afgeweken. Klanten die samen reizen en de hotelkamer delen, 
slapen/zitten ook samen op de bus. Wie alleen reist kan opteren voor een extra-
seat-toeslag en zit/slaapt dan alleen op de bus. Hetzelfde is het geval bij 
groepjes/families met oneven aantal zit/slaapplaatsen. 

• Aan de ingangsdeur van de autocar is ontsmettingsgel voorzien om de handen 
te ontsmetten. Maak daar dan ook steeds gebruik van bij het op- en afstappen. 

• In en uitstappen is enkel mogelijk via de middendeur van de autocar. 
• Tijdens de reis vragen wij om zo weinig mogelijk rond te lopen in de autocar en u 

in alle geval slechts beurtelings te verplaatsen. 
• Wij vragen uitdrukkelijk om eigen afval en in het bijzonder gebruikte papieren 

zakdoekjes zelf mee naar buiten nemen om daar in de vuilbakken te deponeren. 
• Er worden voldoende tussenstops voorzien zodat het toilet in de autocar enkel 

dient gebruikt te worden voor noodgevallen. Wij vragen ook uitdrukkelijk om 
een mondmasker te gebruiken tijdens het toiletbezoek en de ontsmettingsgels 
te gebruiken zowel voor als na gebruik van het toilet. 

• Wij voorzien géén dekentjes of hoofdkussens op onze slaapbussen. Die breng je 
best zelf corona-proof mee aan boord.  

Alvast een prettige reis! 


