
Ballonvaren in 2021 met opgelegde regels ivm covid-19: 

 

Op 7 mei hebben we terug de toelating gekregen om op 8 mei terug te starten met 

commerciële ballonvaarten. Lees daarom aandachtig onderstaande info en 

verspreidt die aan uw familie of vrienden die meevaren. 

 

1. Enkel passagiers die géén symptomen vergelijkbaar met deze van COVID-19 

vertonen én niet in contact geweest zijn met zieke personen in de 14 dagen 

voordien kunnen aan een vlucht deelnemen. 

2. Mondmasker is verplicht! Breng gerust uw eigen mondmasker mee, wij 

voorzien voldoende reserve-mondmaskers.   

3. Het is verplicht uw handen te ontsmetten bij aankomst en na de Ballonvaart, 

wij voorzien desinfecterende gel. 

4. Wegens covid-19 bieden we geen vervoer meer aan vanaf landingslocatie naar 

opstijglocatie. U moet zelf voorzien in vervoer! 

5. Bij aankomst op de opstijglocatie nemen we de 1,5m regel zoveel mogelijk in 

acht. 

6. Familie leden en vrienden blijven buiten het opstijgveld staan en nemen ook de 

afstandsregels in acht. 

7. Afval deponeert u in de voorziene vuilzakken in de mand en aan de auto! 

8. Luister zeer duidelijk naar de instructies van piloot en crew. 

9. Bij aankomst zal u de passagierslijst moeten invullen, daarbij verklaart u dan 

ook dat u niet besmet bent met Covid-19 of de symptomen vertoont. 

10. Hierbij hopen we op het gezond verstand van de passagiers om de ballonvaart 

tijdig te annuleren bij het merken van ernstige symptomen. 

11. Tijdens de ballonvaart kijkt u zoveel mogelijk naar buiten. Vragen aan de piloot 

staat vrij. 

12. Volg tijdens de ballonvaart zoveel mogelijk de instructies van de piloot op. 

13. Na de landing wordt hulp van enkele passagiers gevraagd om de ballon in te 

pakken. Waarbij de regels van afstand in acht genomen worden. 

14. Passagiers die niet helpen verzoeken we om het landingsterrein te verlaten. 

15. Uw familielid of vriend die de auto bestuurt blijft langs de openbare weg staan 

met de auto. Ze zijn ook verplicht om anderhalve meter afstand te bewaren 

en/of mondmasker te dragen. 

16. We voorzien na het gebeuren zoals gewoonlijk een drankje en een certificaat. 

Met de nodige afstandsregels. 

17. Catering is niet meer mogelijk (geen ontbijt of diner meer mogelijk). 

RAL-ballooning dankt u bij voorbaat voor uw medewerking! 


