
Informatie over recreatie 
Veel gestelde vragen en antwoorden recreatie (07-06-2021) 

 

Corona en op vakantie in Nederland 
Vakantie in Nederland is mogelijk. Als u binnen Nederland op vakantie gaat, vermijd 
dan de drukke plekken en reis op rustige tijden. Door minder te reizen, komen 

mensen op minder plekken en zijn er minder contacten met andere mensen. Zo 
verspreidt het virus zich minder snel.  
 

Coronaklachten tijdens de vakantie 
Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Dan laat u zich testen op vakantie. 
 

Gevaccineerde personen houden zich aan basisregels 
Personen die gevaccineerd zijn, zijn verplicht zich aan de basismaatregelen te 
houden. Iemand die is gevaccineerd kan toch nog het virus overdragen. 

 
Coronaregels voor vervoer 
Welke regels er gelden voor vervoer, hangt ervan af met welk vervoermiddel u reist: 

• openbaar vervoer (bus, tram, trein of metro); 
• auto, taxi, personenbusje of touringcar 

 

Op vakantie in hotels, vakantieparken en campings 
Vakantielocaties in Nederland zoals campings, hotels en vakantieparken mogen open 
zijn. Check de website van de verhuurder voor actuele informatie. 

 
Naar buiten 
Ga alleen naar buiten met mensen waarmee u op 1 huisadres woont. Of ga naar 

buiten met maximaal 4 personen die niet bij u in huis wonen. Kinderen tot en met 12 
jaar tellen niet mee. 
 

Maximaal aantal personen op vakantieadres 
U mag op 1 vakantieadres zijn: 

• met de mensen waarmee u op 1 adres woont; 

• of in een groep van 4 personen die niet samen op hetzelfde adres wonen. 
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag bijvoorbeeld met 4 

volwassenen die op een ander adres wonen en 2 kinderen van 8 jaar op een 
vakantieadres zijn.  

 

Maximaal 4 bezoekers per dag 
Ook in het hotel, het vakantiepark of op de camping geldt dat bezoek van maximaal 
4 personen van 13 jaar of ouder per dag is toegestaan. 

 
Groepsaccomodaties 
Het maximaal aantal personen op een vakantieadres geldt ook per kamer in een 

groepsaccomodatie. Gemeenschappelijke ruimtes zijn gesloten.  
Horeca in een groepsaccomodatie is alleen open voor bestellen en afhalen. 
Ook op uw vakantieadres geldt: het bezoek van maximaal 4 personen per dag is 

toegestaan.  
 
Toiletten en douches op campings en kampeerterreinen zijn open 



De sanitaire voorzieningen, dus toiletten en douches, op campings en 

kampeerterreinen zijn open.  
 
Veel plekken zijn open, maar nog niet allemaal 

Vanaf 5 juni zijn recreatielocaties binnen en buiten open en is de horeca open. Wel 
onder voorwaarden. Ook is recreatief vervoer onder voorwaarden toegestaan. 
Bijvoorbeeld huur van kano’s, bootjes of fietsen. 

 
Recreatie buiten 
Sinds 19 mei 2021 zijn plekken voor recreatie in de buitenlucht onder voorwaarden 

weer open. Hieronder vallen: 
• kinderboerderijen; 

• spellocaties buiten zoals minigolf; 
• klimbossen; 
• buitenspeeltuinen; 

• attractieparken; 
• natuurparken; 
• dierenparken. 

 
Recreatielocaties binnen 
Vanaf 5 juni 2021: 

• zijn recreatielocaties binnen open, zoals casino's en speelhallen; 

• mogen spellocaties binnen onder voorwaarden ook open;  
• is recreatief vervoer onder voorwaarden toegestaan; 
• zijn sauna’s, welnesscentra en zonnestudio’s open. 

 

Recreatief vervoer toegestaan 
Per 5 juni is recreatief vervoer, onder voorwaarden, toegestaan. Zoals 
rondvaartboten, bruine vloot en rivier cruises. 

Hier geldt een aantal voorwaarden voor: 
• Maximaal 30 personen per ruimte, exclusief personeel. 
• Verplichte reservering. 

• Reserveringen voor maximaal 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen 
niet mee. 

• Bezoekers uit 1 huishouden (woonadres) mogen wel voor meer personen 

reserveren. 
• Verplichte gezondheidscheck. 
• Bezoekers wordt gevraagd zich te registreren. 

• Bezoekers krijgen een vaste zitplaats;. 
• Voor horecagelegenheden en overige voorzieningen aan boord gelden de 

betreffende regels voor die sectoren. 

Boodschappen doen 

Vanaf 5 juni zijn alle winkels weer open, onder voorwaarden. 
 
Horeca van recreatie 

De horeca mag open, onder de geldende voorwaarden van de horeca. 
 
Binnen- en buitenzwembaden open 

Binnen- en buitenzwembaden zijn vanaf 5 juni onder voorwaarden open. Voor zowel 
sport als recreatie. Er gelden wel voorwaarden: 

• Er geldt een maximum van 50 personen per ruimte, exclusief personeel. 

• Op locaties waar publiek doorheen loopt, geldt: maximaal 1 persoon per 10 
m2, excl. personeel. 



• Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. 

• Reserveringen voor maximaal 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen 
niet mee. 

• Bezoekers uit 1 huishouden (woonadres) mogen wel voor meer personen 

reserveren. 
• Bezoekers worden gevraagd zich te registreren. 
• De kleedkamers, douches en sauna’s zijn open. 

• Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 
• De horeca mag open, onder de geldende voorwaarden van de horeca en 

terrassen. 

  
Vakantie annuleren door corona 

0verleg met de verhuurder van uw vakantieadres of met de reisorganisatie als u uw 
vakantie wilt annuleren door coronamaatregelen. U kunt mogelijk terecht bij uw 
annuleringsverzekeraar. Voor reisvouchers bij geannuleerde pakketreizen door 

corona gelden voorwaarden.  
 
Vakantie in binnenland annuleren 

Vakantielocaties in Nederland zoals campings, hotels en vakantieparken mogen open 
zijn. 

• Heeft u een vakantieverblijf in Nederland geboekt en wilt u deze annuleren? 

De mogelijke kosten voor de geboekte locatie of de annulering zijn voor u. 
• Moet u deze vakantie annuleren door coronamaatregelen? Bijvoorbeeld omdat 

u klachten heeft die passen bij corona? Dan krijgt u het advies om in overleg 

met de verhuurder tot een oplossing te komen. De overheid biedt geen 
annuleringsregeling. U kunt mogelijk terecht bij uw annuleringsverzekeraar of 
in gesprek gaan met uw reisorganisatie.  

 
Handhaving regels corona 
De eigenaren van uw vakantieverblijf, zoals camping of hotel, zijn er 

verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan de regels. Houdt u zich toch niet aan de 
regels? Dan kan de gemeente BOA’s of politie inzetten.  
De voorzitter van de veiligheidsregio kan locaties zoals campings, vakantieparken, 

hotels en stranden sluiten. Bijvoorbeeld omdat er gevaar is voor veel corona-
besmettingen. 
 

Meer informatie vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/op-vakantie-in-nederland 

 


