
Tijdens je verblijf 
in het buitenland

• Houd je aan de corona -
maatregelen die gelden in het 
land of gebied waar je verblijft.  

• Reisadviezen kunnen altijd 
veranderen, houd daarom het 
actuele reisadvies in de gaten via 
de Reisapp of wijsopreis.nl.  

• Een geel reisadvies kan altijd 
oranje worden. Kijk dan hoe je 
snel kunt terugkeren naar 
Nederland en neem contact op 
met je reisorganisatie en/of 
verzekeraar.   

Terugkeer naar 
Nederland

• Kom je terug uit een groen of 
geel gebied, dan hoef je niet te 
testen of in quarantaine.  

•  Kom je terug uit een oranje 
gebied: 
- Een negatieve testuitslag is 

verplicht. 
- Ga in quarantaine. Doe de 

quarantainereischeck.

11 mei 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reisadviezen voor 
landen en gebieden

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Vanaf 15 mei geldt per land een reisadvies. Reizen is en blijft een risico. Een vakantie is nu  
naar veel landen nog niet mogelijk. Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

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

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Op vakantie binnen Nederland

Ga je binnen Nederland op vakantie, reis dan op rustige momenten en vermijd drukke plekken.  
Is het ergens druk? Kom dan op een ander moment terug.  
Je mag op 1 vakantieadres zijn: 
• met de mensen waarmee je op 1 adres woont; 
• of in een groep van 4 personen die niet samen op hetzelfde adres wonen (excl. kinderen t/m 12 jaar).

 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. 

 
Veel landen leggen aan reizigers  
uit Nederland beperkingen op, 
zoals een verplichte test of 
quarantaine.

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/stap-2-openingsplan-19-mei-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/stap-2-openingsplan-19-mei-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/stap-2-openingsplan-19-mei-2021

