
Terug naar NederlandTijdens je verblijf

Check het reisadvies  
• Houd je aan de 

coronamaatregelen 
onderweg en op je 
bestemming. Ook als je 
gevaccineerd bent.  

• Blijf tijdens je vakantie op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Download de Reisapp, 
maak je bestemming 
favoriet en ontvang 
automatisch een bericht 
als de situatie verandert. 

26 juli 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.  
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.  

Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Check het reisadvies

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

Check het reisadvies  
 Groen: Geen maatregelen bij terugkeer. 
 
   Geel: Coronabewijs bij terugkeer. 
 
Oranje: Coronabewijs bij terugkeer. 

Mogelijk moet je in quarantaine.  
 
Let op:  Kom je uit een geel of oranje land 
en bezit je geen vaccinatie- of 
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit 
dat land verplicht. 

 
Testen  
• Doe een zelftest als je uit het buitenland 

terugkeert, ook als je al gevaccineerd 
bent.   

• Kom je zonder vaccinatie- of 
herstelbewijs terug uit een geel of oranje 
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na 
thuiskomst testen bij de GGD of doe een 
zelftest.   

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD. 

 Groen: Je kunt reizen naar dit land of 
gebied. 

 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn 

risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis 

alleen als het noodzakelijk is. 
 
Let op: Landen kunnen beperkingen 
opleggen aan reizigers uit Nederland, 
zoals een negatieve testuitslag of 
quarantaine. Kijk in het reisadvies 
welke eisen gelden in het land waar je 
naartoe gaat. 

 
Coronabewijs 
 
• Download de CoronaCheck-app en 

upload je vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs.  

• Of maak een papieren coronabewijs 
aan via coronacheck.nl/print.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland?utm_campaign=wijsopreis.nl&utm_source=wijsopreis.nl&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/poster-reizen-en-vakanties-15-mei-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/poster-reizen-en-vakanties-15-mei-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/poster-reizen-en-vakanties-15-mei-2021

