
 
 
 
 

Ontwerpversie – 8/05/2020 

Covid-19 veiligheidsprotocol B&B’s en (vakantie)logies 
 

1. Inleiding 

Na een sluitingsperiode van enkele maanden is het tijd weer vooruit te kijken. 

Covid-19 is weliswaar nog niet bestreden, maar het op een verantwoorde 

manier opstarten van de economie, en de logiessector, is onvermijdelijk. 

Hoe kunnen wij de B&B’s en vakantielogies in Vlaanderen op een veilige manier 

weer openstellen waarbij niet enkel de gezondheid van de gasten, maar ook die 

van de uitbaters wordt gegarandeerd? B&B’s en vakantielogies zijn immers een 

specifieke sector met eigen accenten. 

Veel B&B’s zijn gevestigd in ééngezinswoningen waarbij gasten zogezegd de 

woning delen met de uitbaters. Maar bij B&B’s en vakantielogies is er vaak ook 

meer ruimte aanwezig (zowel binnen als buiten) en steeds een persoonlijke 

aanpak. 

LiV vzw (Logeren in Vlaanderen) en KSLV vzw (Kleinschalige Stedelijk Logies 

Vlaanderen) werkten onderstaand protocol uit dat een veilige werkwijze voor 

uitbaters alsook een veilig verblijf voor gasten moet bewerkstelligen. Aan de 

GEES (Group Experts Exit Strategy) de taak dit protocol af te toetsen en 

antwoord te geven op een aantal openstaande vragen die best door 

virusdeskundigen kunnen worden beoordeeld. 

 

2. Algemene bepalingen 

 
a. Voor de uitbaters: 

Communicatie 

- Hygiëneregels en regels sociale afstand hangen minimum bij de ingang 

van het logies en worden vooraf digitaal toegezonden. 

- Boekingen moeten zo veel mogelijk voorafgaand digitaal gebeuren.  

- De veiligheidsregels moeten verstaanbaar zijn in het Nederlands, Frans 

en Duits, Engels en/of er moet gebruik gemaakt worden van 

pictogrammen en verklarende tekeningen.  



 
 
 
 

- Overloop de veiligheidsregels met uw gasten bij aankomst en spreek hen 

aan bij onduidelijkheden.  

- Voor de minimum tussentijd tussen 2 verhuringen van dezelfde kamer 

vragen we een duidelijk advies van de experten. 

- Als er updates komen op deze afspraken, worden die zo snel mogelijk 

gecommuniceerd door de bevoegde instanties. 

 

Inrichting 

- Elke uitbater maakt voor zijn logies een risicoanalyse waarbij volgende 

uitgangspunten bekeken worden. 

o Sociale afstand van 1,5m houden 

o Beperken van sociale contacten 

o Handhygiëne 

o Gebruik van papieren zakdoeken en afsluitbare opvangbak.  

o Hoesten en niezen in ellenboog wanneer geen papieren zakdoek 

voorhanden is. 

o Thuisblijven wanneer men ziek is. 

o Schud geen handen. 

o Heb oog voor losse voorwerpen die moeilijk te onderhouden zijn. 

- Voorzie voorrangsregels of eenrichtingsverkeer op smalle trappen en 

doorgangen. Zet waar nodig deuren open. 

- Vermijd het gebruik van liften. Als dit niet kan, beperk het aantal 

personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift. 

- Besteed ook aandacht aan de inrichting van parking (bv. reinig een 

eventueel betaalautomaat/codeklavier/deurbel op regelmatige 

tijdstippen, zorg voor voldoende ruimte,…) 

- Wees bij de heropstart alert voor legionella in leidingen. 

 

Hygiëne en veiligheid 

- Zorg voor zeep, desinfecterende middelen en wijs zowel de gasten als 

het personeel op het belang van handen wassen. 

- Maak het volledig logies met periodieke regelmaat schoon.  

- Indien je als uitbater ziektesymptomen vertoont, zoek iemand die je kan 

vervangen of annuleer de reservaties.  

 

 

 



 
 
 
 

b. Voor personeel (vb. kuisvrouw, tuinman,…) 

- Indien nodig worden er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen 

beschikbaar gesteld. 

- Er worden geen handen geschud. 

- Voor kuispersoneel wordt een kuishandleiding en of checklist  

aangereikt. 

- Werkbenodigdheden, materieel, gereedschap worden niet met anderen 

gedeeld, dan wel op overdracht gedesinfecteerd. 

- De werknemer blijft thuis als hij of zij zich ziek voelt. 

- De werknemer blijft thuis als iemand in zijn huis ziektesymptomen 

vertoond.  

 

c. Voor de gasten 

- Neem met aandacht kennis van de geldende veiligheidsmaatregelen in 

het logies en volg de instructies. 

- Houd 1,5 meter afstand tegenover andere gasten en de uitbater. 

- Draag bij plaatsen waar sociale afstand moeilijker is steeds een 

mondmasker. 

- Was of ontsmet onmiddellijk bij het binnenkomen en het verlaten van 

het logies steeds je handen. 

- Indien u zich ziek voelt contacteer het logies. 

- Schud geen handen. 

- Volg de aanwijzingen op van de uitbater. 

- Betaal indien nodig bij voorkeur elektronisch. 

 

 

Voor leveranciers 
- Maak met leveranciers duidelijke afspraken over tijdstippen en locatie 

van toeleveringen zodat personen elkaar zo weinig mogelijk moeten 
kruisen. 

- Leveringen en ophalen van vuil en proper gescheiden houden 
(wasserijen, drank en voeding/ leeggoed) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Bijzondere bepalingen 

Volgende maatregelen worden door de uitbater genomen op het niveau van 

voorzieningen die toegankelijk zijn voor de gasten: 

 

a. In- en uitchecken 

- Er worden geen handen geschud. 

- Voorzie de mogelijkheid om bij aankomst de handen te wassen en/of 

ontsmetten. 

- Ontsmet sleutels en andere toebehoren voor afgifte aan de gasten en bij 

het terugontvangen. Voorzie een drop-point voor teruggave sleutels bij 

check-out 

- Vraag bij voorkeur het uur van aankomst zodat een meer verspreide 

aankomst kan voorzien worden. 

- Geef de gasten de veiligheidsvoorschriften vooraf digitaal bij boeking. 

Voorzie de informatie ook nog eens bij aankomst in het logies 

- Bij voorkeur vraag vooraf de identiteitsgegevens elektronisch op, zodat 

invullen van de gastenfiche vooraf kan gebeuren (politiereglement – 

alsook belangrijk voor opsporing nadien), en dus fysiek contact kan 

vermeden worden.  Of online check-in en check-out.   

- Betalingen vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien dit niet kan, 

worden betalingen indien mogelijk elektronisch of contactloos gedaan. 

Denk bij betalingen met bancontact aan het ontsmetten van het toestel. 

- Verwijder alle magazines, toeristische gidsen/stadplannen en 

promomateriaal in de onthaalruimte. 

 

b. Kamer(s) 

- Gasten worden aangeraden om zoveel mogelijk de eigen sanitaire 

voorzieningen in de kamer te gebruiken.  

- Indien je gebruik maakt van papieren zakdoekjes ga er zorgvuldig mee 

om bij de wisseling van gasten. 

- Niet-essentiële meubels, decoratieve elementen worden zo veel mogelijk 

verwijderd uit de kamer. 

- Voor het linnengoed (kussenslopen, beddengoed, handdoeken,…) vragen 

we een duidelijk advies van de experten. 

- Bed- en badmatten zijn niet toegestaan, tenzij deze telkens gewassen 

worden op de aangewezen temperatuur. 



 
 
 
 

- Was al het linnengoed op de aangewezen temperatuur. 

- Gebruik een vuilniszak in de vuilnisemmer die afsluitbaar is. 

- Minimaliseer het persoonlijke contact door standaard geen routine 

onderhoud van de kamers uit te voeren, enkel op aanvraag.  

- Zorg voor afsluitbare zakken indien het vuile waslinnen of afval moet 

opgehaald worden. 

- Er wordt geen gevulde minibar aangeboden. 

- Er wordt geen laundry service aangeboden. 

 

c. Sanitaire voorzieningen 

- Voor gasten die in hun kamer beschikken over eigen sanitaire 

voorzieningen geldt de regel dat zij maximaal gebruik moeten maken van 

hun eigen sanitaire voorzieningen. In dit geval kunnen eventuele 

gemeenschappelijke toiletten tijdelijk gesloten worden. 

- Indien er enkel de mogelijkheid is tot gedeelde sanitaire voorzieningen 

dan worden deze met periodieke regelmaat met extra 

hygiënemaatregelen schoongemaakt. De periodieke schoonmaak wordt 

met datum en uur geafficheerd ten behoeve van de gasten. Pas ook hier 

de social distancing toe. 

- In de gemeenschappelijke sanitaire ruimtes dienen duidelijke 

veiligheidsvoorschriften geafficheerd te zijn. 

- Voorafgaand het bezoek aan de gemeenschappelijke sanitaire 

voorzieningen en bij het verlaten ervan, dienen de gasten hun handen te 

wassen of te ontsmetten. 

- Voorzie papieren doekjes in de gemeenschappelijke sanitaire 

voorzieningen om handen te drogen. Vermijd het gebruik van elektrische 

handdrogers of handdoeken. 

 

d. Ontbijtruimte (warm en/of koud ontbijt) 

- Gasten dienen handen te ontsmetten voor het binnen komen in de 

ontbijtruimte. 

- Bepaal het maximaal aantal personen op basis van de kamerindeling dat 

aanwezig mag zijn in de ontbijtruimte rekening houdend met de 

algemene afstandsregel van 1,5 meter.  

- Indien er niet voldoende afstand kan gewaarborgd worden dient er in 

shiften gewerkt te worden (na ontsmetting) of kan het ontbijt op de 

kamer aangeboden worden. 



 
 
 
 

- Ontbijtbuffetten zijn niet toegestaan.  

- Het ontbijt dient op een hygiënische manier bereid en geserveerd te 

worden. 

- Indien het logies warme maaltijden voorziet zijn dezelfde regels van 

toepassing: maaltijd aan de tafel of op de kamer, geen buffet, 

hygiënische bereiding en bediening. 

 

e. Bijkomende faciliteiten 

- Speelruimtes, speeltoestellen, gemeenschappelijke ruimtes en 

vergaderzalen kunnen openblijven op voorwaarde dat ze tussen elk 

gebruik gereinigd en ontsmet worden. Indien dit niet kan gegarandeerd 

worden, moeten deze bijkomende faciliteiten afgesloten blijven. 

- Indien de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, is het 

dragen van een mondmasker verplicht bij het gebruiken van de 

bijkomende faciliteiten. 

- De gasten dienen eerst hun handen te wassen of te ontsmetten 

vooraleer ze gebruik maken van de bijkomende faciliteiten. 

- De bar of koffie/theemachines in de gemeenschappelijke ruimte zijn af te 

raden.  

- Voor het openstellen en gebruik van zwembaden en sauna- en 

wellnessfaciliteiten kijken we naar de richtlijnen van De Nationale 

Veiligheidsraad. 

 

4. Schoonmaakrichtlijnen 
 

- Draag beschermende kledij tijdens het schoonmaken zoals 

wegwerphandschoenen en een mondmasker. Was bij het uittrekken van de 

handschoenen onmiddellijk je handen. 

- Verlucht alle kamers voordat je gaat schoonmaken. Gebruik geen 

individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden. 

- Was je handen grondig voor en na elke schoonmaakbeurt. 

- Reiniging van de kamers dient met zorg en met nadruk op desinfectie van 

de diverse oppervlakten te gebeuren  

- Eerst kuisen en dan pas ontsmetten. 

- Raak je gezicht niet aan tijdens het schoonmaken. 

- Was al het linnengoed op de aangewezen temperatuur. 



 
 
 
 

- Vergeet niet om handschoenen te dragen bij het aanraken van de vuile was 

en zorg ervoor dat je niet met de was schudt, omdat dit de verspreiding van 

ziektekiemen kan vergroten. 

- Reinig en ontsmet wasmanden en – zakken of gebruik indien mogelijk een 

zak die je na gebruik kunt weggooien of wassen (bijv. een oude sloop). 

- Reinig je stofzuiger na elke schoonmaakbeurt met een ontsmettingsmiddel.  

- Gebruik een vuilniszak in je alfsluitbare vuilnisbakken. 

- Gooi het schoonmaakmateriaal weg of was ze op de aangewezen 

temperatuur.  

- Verwijder al je schoonmaakkledij op een veilige manier of was ze op de 

aangewezen temperatuur. 

- Let extra op het schoonmaken en ontsmetten van de meest gebruikte 

plaatsen zoals: 

o Lichtschakelaars 

o Deurknoppen 

o Handgrepen van de kasten 

o Sanitair 

o Kranen 

o Werkoppervlaktes en spoelbakken in de keuken 

o Afstandsbedieningen,… 

 

5. Contactgegevens 

 
- Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen vzw 

Wolterlaan 183 – 9040 Gent 

info@kslv.be 

Tel: 0473 68 14 41 

 

- Logeren in Vlaanderen vzw 
Diestsevest 40 – 3000 Leuven 
info@logereninvlaanderen.be 
Tel. 016 28 60 35 
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6. Meer info 

 

- www.info-corona.be.  

- www.toerismevlaanderen.be/corona/veelgesteldevragen 

- https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_lig

ht.pdf   
- www.zorg-en-gezondheid.be/legionella 

- Neem bij relevante problemen inzake handhaving of informatie contact op 

met de burgemeester, de politie en/of Coronalijn via telefoon 0800 14 689.   

 

 

Een aantal van de keuzes hangen af van het advies van de experten rond: 

- De aanbevolen tijd tussen 2 verhuringen. 

- De juiste ontsmettingsmethodes en ontsmettingsmiddelen. 

- De periodieke regelmaat van schoonmaken/ontsmetten. 

- De aangewezen methode en temperatuur voor het wassen van 

linnengoed. 

- De aangewezen methode voor het afwassen van servies. 

- De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de uitbater m.b.t. het 

waarborgen van de veiligheid. 

- De procedure rond ziekte bij een gast. 

- Het gebruik van ventilatie, airco en andere luchtverversingssystemen 

- De bereiding en serveren van voedsel op een hygiënische wijze. 

- Heropening van logies waarbij de uitbaters zelf tot de risicogroep 

behoren (65 +, gezondheidstoestand etc.). 
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Bijlage: Aanpasbaas sjabloon voor in de B&B/Het logies 

 

BERICHT AAN GASTEN IN DE B&B/HET LOGIES  
 

De B&B/het vakantielogies werd voor jouw aankomst schoongemaakt en gedesinfecteerd volgens de 
schoonmaakrichtlijnen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. 
 
Wij vragen graag jouw medewerking om de B&B/het logies netjes en virusbestendig te houden. 
 
Mogen wij jou daarom wijzen op volgende aandachtspunten: 
 
1/ Wat wordt er van de gast verwacht: 

 Was je handen regelmatig. 

 Niezen of hoesten? Gebruik een papieren zakdoek en gooi deze nadien onmiddellijk weg in 
het daarvoor voorziene vuilbakje. 

 Wanneer je buiten (je kamer) komt, respecteer dan de 1.5 meter afstand. Indien onmogelijk 
gebruik mondmaskers (verplicht op bus, tram en trein). 

 Vermijd lichamelijk contact met anderen dan uw gezinsleden.  

 Vermijd contante betalingen en kies voor overschrijving/ bancontact/… 
 
 

2/ In de B&B/het logies: 

 Telkens als je de B&B/het logies betreedt, ontsmet je handen met producten hier 
aanwezig. 

 Jouw sleutel werd ontsmet, houd deze bij jou en volg de richtlijnen van de uitbater. 

 Raak zo min mogelijk iets aan op weg naar jouw kamer. 

 Ventileer regelmatig jouw (gasten)kamer.  

 Plaats je vuilbakje elke ochtend voor jouw kamerdeur/indien je niet wenst dat de kamer door 
de uitbater betreden wordt.  
 

 
3/ de uitbaters: 
Daar ook wij ons moeten houden aan de wettelijke voorschriften zullen onze service en faciliteiten 
anders lijken maar op onze gastvrijheid mag je meer dan ooit rekenen. Wij reinigen/ontsmetten, elke 
dag, de lichtschakelaars/deurknoppen/etc. van de gemeenschappelijke ruimtes.  
 
Je kan ons steeds contacteren via Whatsapp of per telefoon voor eventuele vragen.  Uiteraard staan 
wij ook ter beschikking voor jullie (op 1,5m afstand). 
 
Als wij gezamenlijk deze richtlijnen volgen, zal jouw verblijf in veilige omstandigheden verlopen. 
 
 

We zijn ervan overtuigd te mogen rekenen op jullie medewerking!  
Geniet van je vakantie! 

 
 

De uitbaters  


