
Ballonvaren in 2020 met opgelegde regels ivm covid-19: 

 

Vanaf 8 juni mogen we terug starten met commerciële ballonvaarten. Dit is tevens een 

gefaseerde start. Er zijn enkel passagiers toegestaan van uit dezelfde bubbel( max.10) per 

vak. Dus familie en vrienden. Bij gebruik van onze gecompartimenteerde mand waar er 

twee vakken voor passagiers voorzien zijn wordt er een gecertificeerde afscheiding 

voorzien tussen de twee vakken als we 2 groepen/bubbels mee nemen. Indien de 

volledige mand uit 1 bubbel bestaat is dit niet nodig. 

 

1. U voorziet eigen vervoer naar de opstijglocatie en eigen vervoer van de 

landingslocatie naar huis. Ral ballooning bied geen vervoer meer aan. 

2. 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. 

3. Ten laatste 48u voor de geplande ballonvaart zal elke passagier via mail 

(stijn@ral-ballooning.be) bevestigen dat hij/zij geen enkel symptoom 

vergelijkbaar met COVID-19 vertoont en dat hij/zij niet in contact is 

geweest met zieke personen in de voorbije 14 dagen. indien de 

ballonvaart verplaatst wordt naar een andere datum moet dit herhaald 

worden. 

4. Bij aankomst op de opstijglocatie neemt u minstens 2 meter afstand van 

de andere passagiers. 

5. Familie leden en vrienden blijven buiten het opstijgveld staan en nemen 

ook de afstandsregels in acht. 

6. Mondmasker en handschoenen zijn verplicht. Ral ballooning voorziet een 

pakket per passagier met mondmasker, paar handschoenen, 

desinfecterende gel, papieren zakdoekjes, kortingsbon. Stoffen 

zakdoeken zijn niet toegelaten. 

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. 
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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 

wachten. Ze betreden onder geen enkel beding de landingslocatie. 

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

certificaat. Met de nodige afstandsregels. 

17. Ontbijt na de landing is niet meer mogelijk. 

 

 

 

 


