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Protocol voor Ballonvaren bij BallonBon.nl

29-07-2020

Voor wie
Dit protocol bevat richtlijnen voor de passagiers, de crew, de
toeschouwers op de grond en de piloot van BallonBon.nl. Al sinds
1982 is ballonvaren onze passie en staat kleinschaligheid voorop.
Bij BallonBon.nl wordt er met maximaal 10 passagiers gevaren.

Voor wat
Een ballonvaart is een avondvullend programma. Om ons vak weer
te mogen uitvoeren dienen de passagiers, de crew, de
toeschouwers en de piloot gedurende het hele programma zich aan
de richtlijnen van het RIVM houden. Dit geldt dus voor het
inchecken voor de vaart, het opbouwen van de luchtballon, tijdens
de vaart, het inpakken van de ballon en tijdens de afsluiting van de
ballonvaart.

publiceren. Het protocol is beoogd als algemeen kader voor het
veilig organiseren van ballonvaarten bij BallonBon.nl

Evaluatie
Zodra er veranderingen optreden in de richtlijnen van het RIVM, zal
BallonBon.nl hier adequaat op reageren. De piloot, crewleden,
passagiers en toeschouwers zullen op de hoogte worden gebracht
van eventuele veranderingen aan het protocol. Ook indien
praktijkervaring uitwijst dat het huidige protocol niet voldoende is om
de veiligheid van allen tijdens een ballonvaart te waarborgen, zal
het daar waar nodig is worden aangepast.

Inhoudsopgave protocol
Richtlijnen Ballonmanden / Crewleden en piloot / passagiers

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als
iedereen, dus álle passagiers, crewleden, toeschouwers en piloot,
op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleven is
dat mogelijk.

Uitgangspunten
Uitgangspunt voor dit protocol zijn de geldende adviezen en
maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van






Inchecken ballonvaart
Opbouwen luchtballon
Tijdens de vaart
Opruimen luchtballon

Contact
Jan Oranje
BallonBon.nl
Persephonéstraat 19
5047 TT Tilburg
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info@ballonbon.nl
www.ballonbon.nl
013 – 57 13 140

Richtlijnen Ballonmanden
Dit protocol is voor de twee ballonnen waar met maximaal 6 of
10 passagiers gevaren kan worden.
Ballonmand max 6 passagiers
De ballonmand van max 6 passagiers beschikt over 3 vakken.
Één vak is gereserveerd voor de piloot die ten alle tijden
afgeschermd is door middel van het transparante en
brandwerende scherm (zie foto pagina 5). De overige twee
vakken zijn beschikbaar voor maximaal 2 verschillende
huishoudens. De plekken voor de huishoudens zullen worden
toegewezen door de piloot en gescheiden worden middels het
scherm. Voor een visualisatie hiervan zie de foto op pagina 6.
Ballonmand max 10 passagiers
Het principe van de scheidingswand voor de ballonmand van
max 10 passagiers is het zelfde als de mand van max 6
passagiers. Deze ballonmand beschikt echter over 4
passagiersvakken. Dit betekent dat er maximaal met 4
verschillende huishoudens zal worden gevaren. Ook bij deze
configuratie zullen de alle huishoudens gescheiden worden
middels het scherm. De piloot heeft ook in deze ballonmand
een eigen vak die ten alle tijden gescheiden is van de
passagiers.
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Foto ballonmand vanuit perspectief piloot
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Foto ballonmand vanuit perspectief passagiers
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Richtlijnen voor crewleden en piloot
Vervoer terug naar opstijglocatie
De richtlijnen voor de crewleden en piloot van BallonBon.nl zijn als
volgt:

-

Vooraf aan de ballonvaart
-

De piloot dient de vragenlijsten van de passagiers te
controleren. BallonBon.nl behoudt zich het recht voor om
passagiers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de
veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, te
weigeren voor een ballonvaart.

-

In geval van wijzigingen en/of aanvullingen van protocollen
en richtlijnen, zal de piloot de passagiers hierover inlichten.

-

De piloot brengt desinfecterende gel naar de opstijglocatie
voor zowel crewleden als passagiers.

-

De piloot geeft een hygiëne instructie vooraf aan de
ballonvaart.

Schoonmaken

Tijdens het opbouwen en afbreken van de luchtballon
-

De piloot en crewleden zullen er op toezien dat de 1.5 meter
regel tijdens het opbouwen en afbreken van de ballon
gewaarborgd wordt.

Tijdens de ballonvaart
-

De piloot en crewleden zal er op toezien dat het vervoer
terug naar de opstijglocatie conform de RIVM richtlijnen zal
plaatsvinden.

De piloot geeft de passagiers een instructie over hoe ze zich
moeten opstellen in de ballonmand. Let op: verschillende
huishoudens worden gescheiden door een transparant en
brandwerend scherm. De piloot staat ten alle tijden in een
apart vak beschermd door het beschermende scherm.
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-

De crewleden en piloot reinigen alle relevante materialen
(o.a. de randen van de mand, de handvaten in de mand, de
schermen.

Richtlijnen voor passagiers

-

Bij aankomst op de verzamellocatie is er desinfecterende gel
aanwezig waarmee de passagiers hun handen moeten
wassen.

-

Voordat het programma begint, zal de piloot de hygiëne
instructies uitleggen aan de passagiers.

-

Familie en vrienden die de passagiers komen uitzwaaien
dienen op minstens 1.5 meter afstand te blijven van de
passagiers en de crewleden.

De richtlijnen voor de passagiers van BallonBon.nl zijn als volgt:

Vooraf aan de ballonvaart
-

Alle passagiers dienen op de dag van de ballonvaart een
vragenlijst in te vullen met een gezondheidscheck (voor
kopie vragen zie bijlage of klik voor de interactieve versie op
de link):

https://forms.gle/dVicDXP6GLM8bveE8
Als blijkt uit de vragenlijst dat een passagier een
veiligheidsrisico is, zal BallonBon.nl genoodzaakt zijn de
passagier te weigeren voor de ballonvaart. BallonBon.nl
plant vervolgens kosteloos een nieuwe datum in voor de
passagier wanneer hij / zij klachtenvrij is.
-

Passagiers vullen
vragenlijst in

Naast een vragenlijst wordt er ook een flyer (zie bijlage 10)
per mail toegestuurd waar passagiers op visuele wijze over
de algemene en aanvullende richtlijnen worden
geïnformeerd. Passagiers dienen deze informatie goed door
te lezen. In de vragenlijst moeten zij bevestigen deze
gelezen te hebben.

-

In geval van wijzigingen en/of aanvullingen van protocollen
en richtlijnen, worden passagiers persoonlijk, of via e-mail of
SMS, geïnformeerd.

-

Passagiers zijn verplicht een mondkapje met zich mee te
brengen en deze te gebruiken indien een afstand van 1.5
meter niet mogelijk is.
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Passagiers en piloot dragen
mondkapje indien 1.5 meter
niet mogelijk is
Passagiers wassen de
handen met
desinfecterende gel

Tijdens het opbouwen en afbreken van de luchtballon
-

Tijdens het opbouwen en afbreken van de luchtballon wordt
ook de 1.5 meter regel gehandhaafd.
De crewleden en piloot geven op 1.5 meter afstand
instructies aan de passagiers.

Tijdens de ballonvaart
-

Tijdens een ballonvaart is er niet altijd ruimte om 1.5 meter
afstand te houden tussen passagiers en piloot. Daarom
heeft BallonBon.nl speciale schermen ontworpen en
gebouwd van onbrandbaar materiaal.

-

Gezelschappen van hetzelfde huishouden worden een vak
in de ballonmand aangewezen. Wanneer er verschillende
huishoudens in de ballonmand staan, wordt er een
scheidingswand tussen de vakken geplaatst. De piloot staat
ten alle tijden achter het scherm ten opzichte van alle
passagiers.

Vervoer terug naar opstijglocatie
-

Na afloop van de ballonvaart en het opruimen van de ballon
dienen de passagiers terug te keren met eigen vervoer naar
de opstijglocatie.
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Bijlage 1: Vragenlijst voor passagiers (startscherm)
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Bijlage 2: Algemene vragen over passagiers en check of dat de veiligheidsflyer
is gelezen
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Bijlage 3: Gezondheidscheck vraag 1
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Bijlage 4: Gezondheidscheck vraag 2
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Bijlage 5: Gezondheidscheck vraag 3
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Bijlage 6: Gezondheidscheck vraag 4
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Bijlage 7: Gezondheidscheck vraag 5
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Bijlage 8: Scherm dat passagiers te zien krijgen indien ze alle
gezondheidscheck vragen met nee hebben beantwoordt

Bijlage 9: Scherm dat passagiers te zien krijgen indien ze één of meerdere
gezondheidscheck vragen met ja hebben beantwoordt
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Bijlage 9: Afsluitscherm vragenlijst
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Bijlage 10: Flyer met instructies voor passagiers
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