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Coronaverklaring

De ondergetekende is zich bewust van het feit dat deelname aan de 67ste  Tulpenrallye plaatsvindt onder de omstandigheid 

van de heersende COVID-pandemie en dat dit met zich meebrengt dat bijzondere maatregelen van kracht zullen zijn, die per 

land en per locatie kunnen verschillen. De ondergetekende verklaart uitdrukkelijk de geldende wettelijke voorschriften door 

de bevoegde autoriteiten te zullen naleven en de door of namens de organisatie verstrekte en nog te verstrekken 

voorschriften en aanwijzingen te zullen opvolgen.

Voorschriften en aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Ondergetekende is zich ervan bewust dat op het naleven van deze voorschriften en aanwijzingen door en/of namens de 

organisatie toezicht zal worden gehouden. Het is ondergetekende bekend dat op het niet naleven van de regels door lokale 

overheden boetes kunnen worden opgelegd. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat eventueel aan de organisatie 

opgelegde boetes voor het mede door ondergetekende overtreden van deze regels en aanwijzingen door de organisatie aan 

hem of haar worden doorbelast. 

Voorts verklaart ondergetekende uitdrukkelijk dat, indien hij verschijnselen heeft of ontwikkelt die kunnen duiden op een 

besmetting met corona, hij onmiddeling in isolatie gaat en zich laat testen. Tevens zal hij het organisatie comité op de hoogte 

stellen. Hij zal bij een positieve uitkomst samen met zijn of haar equipegenoot/kamergenoot onverwijld het evenement 

verlaten en de door de organisatie geplande hotels en/of horecalocaties niet (meer) aandoen. 

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers, die (vermoedelijk) in contact zijn geweest met een mogelijk besmet 

persoon, te vragen zich te laten testen.

Deelnemer gaat ermee akkoord dat NAW-gegevens, nummer identiteitsbewijs en de geldigheid van een corona-

vaccinatiebewijs zoals het EU Digital Corona Certificate (de QR-code) of een gelijkwaardig vaccinatiebewijs indien de 

deelnemer uit een niet-EU land komt, door de organisatie wordt geregistreerd én verleent de organisatie goedkeuring dat 

deze geregistreerde gegevens worden gedeeld met (lokale) overheden en/of hotels, restaurants.

Deze coronaverklaring maakt integraal deel uit van het reglement voor de 67
ste

 Tulpenrallye.

* Het houden van afstand tot anderen en elkaar en het dragen van een mondkapje waar dat 

   gevraagd wordt.

* Het verplicht houden van de zitplaats bij bezoek aan bars in binnenruimten. Bij opstaan dient

   een mondkapje te worden gedragen.
* Een maximaal aantal (zit)plaatsen in cateringlocaties zoals lunches of diners per tafel.

* Het volgen van een eventueel aangegeven routing bij de cateringlocaties.


