CORONA PROTOCOL
Een gezond & veilig bedrijf!

Wanneer u zover bent, zijn wij er klaar voor!
Ons nieuw kantoor, met parking voor de deur, is terug open voor onze klanten
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u30.
Op zaterdag van 9u tot 12u (uitgezonderd juli & augustus).
Bij deze onze efficiënte maatregelen en voorzorgen om samen gezond te blijven en weer op reis te kunnen…

Reizen Lauwers / Skifriends
Nijverheidsstraat 17
2530 Boechout
+32 3 460 18 18
www.lauwers.be - reizen@lauwers.be
www.skifriends.be - skifriends@lauwers.be

KANTOOR
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Doe
ons
een
telefoontje of stuur
ons bij voorkeur
een e-mail naar
reizen@lauwers.be
want onze bezetting
is nog niet maximaal

Bezoek ons kantoor
niet in groep, maar
met een beperkt aantal
personen. Liefst alleen
of per koppel

Desinfecteer uw handen bij het binnenkomen en het dragen
van een mondmasker
is verplicht

Volg dan de richtlijnen
van onze vriendelijke
medewerkers, u bent
méér dan welkom

U zal merken dat elke
desk een plexischerm
heeft om u en onze
medewerkers te beschermen, gelieve dit
te respecteren

Onze kantoren
worden elke dag
gedesinfecteerd en
schoongemaakt door
een professioneel
team

VERTREK
1.

2.

Mondmasker verplicht bij opstappen
& afgeven van de bagage

3.

Uw bagage graag plaatsen in de
aangegeven zone met inachtneming
van de social distancing

4.
Het op- en afstappen gebeurt met
minstens 1,5m afstand, met mondmasker
en volgens de richtlijnen die meegedeeld
worden door de chauffeur en/of gids

Het desinfecteren van uw handen is
verplicht bij het op- en afstappen

5.
Beperk uw handbagage aub voor uw eigen
reiscomfort

AUTOCAR
1.

2. Al onze autocars zijn uitgerust met per- 3. Onze airco’s krijgen bovendien ook we- 4. BELANGRIJK: om u nog beter te bescher-

5.

6. U zit alleen op de toegewezen zitplaats 7. De autocars worden ook ter plaatse ge- 8. Uiteraard wordt na de rit elke autocar

Het ventilatiesysteem wordt tiptop onderhouden en regelmatig ontsmet volgens
de voorschriften van de constructeur en is zo
ingesteld om de verse buitenlucht binnenin
maximaal toe te laten

Mondmasker is verplicht bij het op- en
afstappen, wanneer u recht staat of rondloopt op de autocar en wanneer social distancing niet mogelijk is

manente luchtreinigers om de kwaliteit van
de circulerende lucht in het voertuig te verbeteren en om micro-organismen zoals virussen, bacteriën en allergenen te vernietigen

die voor u geboekt werd, zich verplaatsen is
niet toegestaan

9. Oppervlakken die veel aangeraakt wor- 10.
den, krijgen extra aandacht en worden ook
tijdens de rit bijkomend gereinigd met een
desinfecterend product

Wij vragen uw begrip om het toilet
alleen in noodgevallen te gebruiken en de
desinfecterende doekjes die voorhanden zijn
te gebruiken zowel voor- en na het gebruik.
Handen wassen is eveneens verplicht

kelijks een antibacteriële behandeling, zodat
schimmels, bacteriën, virussen en andere
boosdoeners ook hier geen kans krijgen

desinfecteerd

11.

Wij vragen om enkel uw eigen vuilniszakje te gebruiken om uw afval in te deponeren

men, voorzien we achter elke zetel een doorzichtig veiligheidsscherm vervaardigd uit onbreekbaar polycarbonaat of een doorzichtig
veiligheidsgordijn

gereinigd met een desinfecterend product

12.

Vanzelfsprekend vragen wij ten allen
tijde de hygiënemaatregelen te respecteren
en ook tijdens de haltes afstand te bewaren

BESTEMMING

100%

Wij garanderen u dat er geen
risico’s genomen worden. Als
de situatie op een bepaalde
bestemming vóór vertrek
plotseling ernstig wijzigt, zullen
wij zonder aarzelen de reis
annuleren

Op ons kan u ook 100% rekenen
moest tijdens de reis toch een
ernstige wijziging in de toestand
plaatsgrijpen. Reizen Lauwers zal
dan instaan voor de terugreis

Er worden geen landen
aangedaan die quarantaine
maatregelen eisen

De hygiënemaatregelen zoals in
België zijn overal van toepassing,
ook op uw bestemming

Zorg ervoor dat u steeds een
mondmasker op zak heeft

