
Richtlijnen ballonvaren in Corona tijden. 
Volgende extra richtlijnen zullen van toepassing zijn op alle ballonvaarten uitgevoerd door 
Belair Flying People vanaf 8 Juni 2020 naar aanleiding van het Ministrieel Besluit van 8 
Mei 2020. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order. Wij vragen U dan ook 
als passagier deze richtlijnen en instructies nauw op te volgen, wanneer dit niet het geval 
is zal de deelname aan deze activiteit geweigerd worden door de piloot.


Voor de vaart :  
48 uur voor de vlucht zal elke passagier via SMS of email 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. 

Een mondmasker en een paar handschoenen zullen verplicht zijn tijdens de activiteit. Deze zullen 
ter beschikking van elke passagier gesteld worden door Belair Flying People. Ontsmettings 
materiaal zal ook voorhanden zijn tijdens de volledig duur van de ballonvaart.

Om het opbouwen van de ballon op een ordelijke manier laten verlopen met inachtneming van de 
social distancing. Geen samenscholing op het opstijgterrein.  
Alleen de crew, de passagiers en hun chauffeur (volgwagens) zullen aanwezig zijn. 

Tijdens de vaart :
enkel passagiers die behoren tot eenzelfde sociale groep mogen aanwezig zijn (t.t.z. de personen 
die onder hetzelfde dak wonen en/of behoren tot een groep van naasten/vrienden tot maximum 8 
personen) en deelnemen aan de vlucht. De piloot zal, bovenop zijn mondmasker een 
gezichtsschild in plexiglas dragen dat het gehele gezicht tot aan de kin beschermd 

De passagiers worden verzocht geplaatst te worden dat zij naar de buitenkant van de mand kijken. 

Na de vaart :
Steeds de social distancing respecteren. 
Zo snel mogelijk, maar op een ordelijke manier en mits toestemming van de piloot het 
landingsterrein verlaten.

Verplaatsing van en naar het opstijg/ landingsterrein, gebruik van volgwagens :
Alle verplaatsingen naar het opstijgterrein en van het landingsterrein, inclusief het volgen van de 
ballon tijdens de vaart, gebeuren met inachtneming van de normale regels m.b.t. 
autoverplaatsingen. Dus enkel leden van dezelfde sociale groep kunnen samen plaatsnemen in 
één auto. De anderen zullen separate vervoersmiddelen dienen te gebruiken. 

Bij aanvang van de ballonvaart worden deze regels nogmaals herhaald en benadrukt! Het is in 
ieders belang om deze strict na te leven! Het niet naleven van deze regels kan juridische gevolgen 
hebben voor zowel ons als operator als ook Jullie als deelnemer van de ballonvaart.

Met vriendelijke groet, 
Van Doorsselaere Jonas 


