
Corona, meest gestelde vragen (versie 1 april) 
 

In dit document zullen we ingaan op de gevolgen van het Corona virus voor reizigers in het algemeen, 

en reizigers van Global Exploration in het bijzonder. We zullen niet gedetailleerd ingaan op het 

medische deel van het virus, maar wel verwijzen naar bronnen waar hierover informatie is te vinden. 

Alhoewel het corona virus op dit moment voor veel vragen zorgt, kunnen wij momenteel helaas geen 

uitsluitsel geven of de stage wel of niet zal doorgaan omdat wij druk bezig zijn met het bekijken van de 

verschillende scenario’s. Wij willen u via dit schrijven voldoende informeren over het beleid vanuit de 

overheid, de reiswereld, de verzekeringsbranche en Stichting Global Exploration in het bijzonder. 

1. Beleid rijksoverheid 
De volgende adviezen zijn terug te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-voor-reizigers 

Ik heb een reis geboekt, kan ik nog gaan? 
Rijksoverheid: De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 4 kleurencodes. Het 

advies is om alleen te reizen naar landen met kleurcode oranje als dat noodzakelijk is. Vakantiereizen 

en andere reizen die niet noodzakelijk zijn, worden afgeraden. Bij landen met kleurcode rood is het 

advies niet te reizen.  

SGE: alle SGE landen zijn op dit moment rood of oranje (alleen noodzakelijke reizen). Dit betekent dat 

er momenteel niet kan worden gereisd naar de diverse landen. Echter geeft geen land uitsluitsel over 

hoe de situatie er uit zal zien over een aantal weken. 

Ik heb al geboekt. Kan ik de reis nog annuleren? 
Rijksoverheid: Sommige reisbureaus en touroperators geven aan dat zij al geboekte reizen alleen 

annuleren als het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (rood) uitbrengt. Het 

ministerie is geen partij in deze discussie. De vraag of een reis kan doorgaan of kan worden 

geannuleerd, is een zaak tussen u en uw reisorganisatie/verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor 

de keuze om wel of niet op reis te gaan.  
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2. Beleid Global Exploration 

Gaan alle reizen door? 
Voor 15 april gaan de scholen en SGE werken aan eventuele alternatieven. Op 15 april ontvangt iedere 

deelnemer een mail met een eventueel alternatief. We beslissen dan aan de hand van de dan geldende 

adviezen of de reizen deze zomer wel of niet mogelijk zijn. Wij zijn nu alle opties aan het bekijken en 

aan het overleggen met luchtvaartmaatschappijen, buitenlandse partners en uiteraard in overleg met 

het begeleidersteam, school (directie) en Global. Ook financieel gezien proberen wij de (extra) kosten 

zo laag mogelijk te houden. De reizen die in april/ mei 2020 zouden plaatsvinden zijn verplaatst en de 

reizen naar China zijn gewijzigd naar India en Mongolië.  

Hoe garandeert SGE de veiligheid voor mijn kind? 
SGE kan nooit een 100% veiligheid garanderen voor de reizigers. Maar we zullen er wel alles aan doen 

om dit na te streven. 

• Zo hebben we intensief contact met onze lokale chairmen en gidsen.  

• We hebben een medisch plan in ieder land (ziekenhuizen etc). 

• We houden de reisadviezen van het ministerie in de gaten.  

• Ons medisch team zal in overleg met EASE TRAVEL CLINIC er alles aan doen om de hygiëne 

van de reizigers zo hoog mogelijk te houden.  

• Iedere groep krijgt voldoende flessen desinfectans mee om voor iedere maaltijd de handen 

te wassen.  

• Er wordt zorgvuldig toegezien op gezondheid en hygiëne, nog meer dan normaal. 

(temperatuur etc) Voor eigen deelnemers en buddies. 

Wat gebeurt er als ik toch mijn reis wil annuleren? 
Een eventuele aanwezigheid van het coronavirus in een land is geen geldige reden voor annuleren. 

Niet voor de verzekering en ook niet voor SGE. De annuleringsvoorwaarden die te vinden zijn in het 

inschrijfformulier hebben we aangepast, om zo veel mogelijk met u mee te denken. 

Onder punt B.6. staat:  

“bij annulering na inschrijving tot 1 januari 2020:  €    300,00; 

- bij annulering na 1 januari 2020 tot 1 maart 2020:  €    600,00; 

- bij annulering na 1 maart 2020 tot 1 april 2020:  € 1.200,00 en 

- bij annulering na 1 april 2020:     € 2.700,00.” 

Echter proberen wij de annuleringskosten zo laag mogelijk te houden en hebben wij tot 1 mei (i.p.v. 1 

april) de richtlijn verschoven om te annuleren voor 1.250 euro. 

Alhoewel SGE altijd probeert om bij een annuleren samen tot een goede oplossing te komen, kunnen 

we bij annuleringen vanwege corona niet van de standaard annuleringsafspraken afwijken. 

Indien u wilt annuleren vragen wij u contact op te nemen met Global Exploration via info@global-

exploration.nl of Mervyn Smeets, directeur, 06-22463413 

Wat gebeurt er als in een land corona is of wordt geconstateerd? 
SGE volgt in dat geval het reisadvies van het ministerie. Bij een oranje of rood reisadvies zullen we in 

overleg met de school kijken naar alternatieven. In het verleden heeft SGE al diverse malen relatief 

kort voor de reis een wijziging moeten doorvoeren mbt bestemming (aardbeving Nepal bijv.) Alhoewel 

we natuurlijk hopen dat dit niet nodig is, krijgen we dit samen met al onze partners wereldwijd wel 
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georganiseerd. Extra kosten die eventueel gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de reiziger. 

Net als alle andere reisorganisatoren en verzekeringen moet SGE zich hier beroepen op overmacht. 

Ik heb een annuleringsverzekering afgesloten. Krijg ik dan toch mijn geld terug? 
Helaas wordt een uitgebroken virus niet als geldige reden gezien om een reis te annuleren of eerder 
af te breken bij de verzekering van SGE/ Europeesche (en veel andere verzekeringen. Kijk je eigen 
verzekeringsvoorwaarden na ivm wel of geen dekking). In dat geval kun je dus geen aanspraak maken 
op de annuleringsverzekering. Daarnaast is een negatief advies van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken geen reden voor annulering. Zelfs niet als de verzekeraar is aangesloten bij het 
calamiteitenfonds van het ANVR. De reisbrancheorganisatie meldt dat een uitbraak van een virus niet 
valt onder calamiteiten en dus niet gedekt wordt. 

3. Voorzorgsmaatregelen op reis 
Natuurlijk zullen de groepen op reis er alles aan doen om de hygiëne zo hoog mogelijk te houden. 

Daarom gaan er onder andere desinfectans mee en letten groepsleiders en medische begeleiders nog 

meer dan normaal op alle hygiënische afspraken binnen de groep (handen wassen, geen eten op straat 

kopen, etc, etc). 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat een deelnemer tijdens 

de reis positief getest wordt op corona: 

o worden medische kosten vergoed? JA dit wordt vergoedt door de Europeesche verzekering 
via SGE, aanvullend aan de zorgverzekering (check je eigen reisverzekering) 

o ziekenhuis verblijf van de deelnemer? JA dit wordt vergoedt door de Europeesche 
verzekering via SGE, aanvullend aan de zorgverzekering (check je eigen reisverzekering) 

o kosten voor de docent of begeleider die bij de leerling moet blijven JA dit wordt vergoedt 
door de Europeesche verzekering via SGE (check je eigen reisverzekering) 

Waar vind ik meer informatie over dit coronavirus? 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China 

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

WHO: https://www.who.int/ith/2020-24-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-

coronavirus/en/  

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

https://www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-virus 

 

NB: Stichting Global Exploration wil met dit schrijven alle betrokkenen zo goed mogelijk informeren en 

heeft dit document met zorg opgesteld. Global Exploration kan echter op geen enkele manier 

verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in dit document of wijzigingen in de situatie vanaf 1 

april 2020. De lezer kan uitdrukkelijk wel vertrouwen op de afspraken rondom annuleringskosten en 

de dekking van de reisverzekering. 
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