
 

Le Boat lanceert extra gezondheids- en 

veiligheidsmaatregelen om klantveiligheid in 

onze nieuwe wereld nog meer te verbeteren. 
 

Le Boat, de marktleider op het gebied van kanaalvaartvakanties, heeft aangekondigd dat ze 
in elke fase van het traject van de klant extra gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zullen 
lanceren, om het hoofd te bieden aan de nieuwe gezondheids- en veiligheidsuitdagingen die 
de huidige COVID-19-pandemie met zich meebrengt. 

Na een zeer moeilijke tijd voor de hele wereld, beginnen we te zien dat veel landen 
over de hele wereld hun lockdown beperkingen beginnen te versoepelen. Omdat het nog een 
tijd zal duren voordat alle internationale grenzen zullen openen, beschouwen meer reizigers 
binnenlandse reizen en 'staycations' als veiligere en kosteneffectievere opties voor zichzelf 
en hun gezinnen, om in de komende zomermaanden samen van de broodnodige kwaliteitstijd 
te kunnen genieten. 

Uit recente peilingen is gebleken dat reizigers nu meer dan ooit in staat willen zijn om 
zelfvoorzienend te zijn en om onnodig contact met anderen tot een minimum te beperken, 
in het licht van de noodzaak om zichzelf en hun gezin veilig te houden. De mogelijkheid om 
met de auto naar hun vakantiebestemming te gaan is ook van groot belang, reizigers willen 
tijdens hun vakantie vrij kunnen reizen en zich vrij kunnen bewegen. Een self-drive 
vaarvakantie met Le Boat biedt reizigers alle bovengenoemde vrijheden, met de extra 
zekerheid van nog strengere operationele procedures voor de gezondheid en veiligheid van 
de klant. 

Cheryl Brown, MD van Le Boat, zegt dat operationele gezondheid, veiligheid en het 
welzijn van zowel de klanten als het personeel van Le Boat altijd cruciaal was voor het bedrijf. 
Maar nu de wereld zich weer openstelt voor het bedrijfsleven, was het voor het bedrijf 
noodzakelijk om de normen voor hygiëne en operationele uitmuntendheid verder te 
verbeteren in hun hele serviceaanbod in onze 'nieuwe wereld': 

"We doen alles wat we als bedrijf kunnen doen om ervoor te zorgen dat onze klanten 
in alle rust kunnen genieten van een Le Boat-vakantie", zegt Brown. "Onze vakanties zijn een 
kans voor klanten om weer in contact te komen met hun geliefden en vrienden, na wat een 
zeer moeilijke tijd is geweest voor de hele wereld. Als bedrijf erkenden we dat we onze huidige 
activiteiten moesten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we alle voorzorgsmaatregelen 
hebben genomen om onze klanten een nog veiligere en gezondere vakantie-ervaring te 
kunnen bieden". 

Na een grondige evaluatie van alle contactpunten van de klant tijdens een Le Boat-vakantie, 
heeft het bedrijf de volgende belangrijke mogelijkheden geïdentificeerd om de gezondheids- 
en veiligheidsmaatregelen te verbeteren en onze klanten nog meer gemoedsrust te bieden: 
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1. Voor het vertrek: 

Een verbeterd systeem voor het reinigen en saniteren van alle Le Boat-bases, inclusief de 
recepties en de zones met veel verkeer, met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Verbeterde dieptereiniging van boten, inclusief de introductie van ontsmettings- en 
reinigingsmiddelen van ziekenhuiskwaliteit en extra zorg voor de reiniging van de zones met 
veel verkeer. Op alle boten wordt extra zeep voorzien voor de klanten. 

Le Boat zal ook het inchecken stroomlijnen en de belangrijkste informatie vóór het 
vertrek via e-mail enkele dagen van tevoren aan de klanten verstrekken, om de 
verwachtingen vóór aankomst op de bases te beheren en de tijd die nodig is voor het 
contact met het personeel van de basis en de klanten waar mogelijk tot een minimum te 
beperken. Dit omvat het invullen van alle klantinformatie en het bekijken van verplichte 
veiligheidsvideo's en veiligheidsbriefing. 

 

2. Bij aankomst op de Le Boat-bases voor het inchecken en de ontvangst van de boot: 

Veilige sociale afstandsmaatregelen gelden voor alle Le Boat-klanten en medewerkers in de 
bases - vergelijkbaar met de maatregelen die we allemaal gewend zijn in bijvoorbeeld 
supermarkten. Bases zullen duidelijke bewegwijzering hebben om te allen tijde een veilige 
afstand van 2 meter te houden. Slechts één klant per reisgroep zal zich melden bij de receptie 
van de basis. Alle andere leden van de groep moeten bij de auto of bij de aangewezen 
wachtruimtes blijven tot de toegang tot hun boot beschikbaar is, waarbij de scheiding met 
de andere gasten wordt gehandhaafd. 

Het personeel van Le Boat zal geen handen schudden met klanten, draagt beschermende 
gezichtsmaskers en handschoenen tijdens het werk en behoudt een veilige afstand tijdens 
het inchecken. Duidelijke bewegwijzering zal dienen om alle Le Boat-klanten en personeel te 
wijzen op veilige sociale afstandrichtslijnen van minimaal 2 meter afstand op onze bases. Er 
zullen desinfecterende vloermatten worden gebruikt, er zal extra handontsmettingsmiddel 
beschikbaar worden gesteld voor gebruik op de bases en onze basisdouches zullen 
gedurende het hele jaar gesloten zijn. 

 

3. Tijdens de vakantie en na de vakantie uitchecken: 

Met het oog op het minimaliseren van fysiek contact waar mogelijk en het bevorderen van 
extra veiligheid en hygiëne tijdens het uitchecken, zullen klanten van Le Boat verplicht 
worden om alle persoonlijke afval in een vuilniszak te doen, de beddengoed af te halen en 
slechts één persoon per klantgroep zal zich moeten melden bij de check-out. Eventuele 
betalingen die moeten worden gedaan, zullen waar mogelijk vooraf worden gedaan via onze 
verkoopteams en callcenters. 

 

 

https://www.leboat.nl/reisinformatie/ons-covid-veiligheidshandvest?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-post-covid-may20&utm_campaign=pressrelease-post-covid-may20
https://www.leboat.nl/reisinformatie/uw-veiligheid-onze-prioriteit?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-post-covid-may20&utm_campaign=pressrelease-post-covid-may20
https://www.leboat.nl/reisinformatie/aankomst-terugkomst?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-post-covid-may20&utm_campaign=pressrelease-post-covid-may20


 

 

Over Le Boat 

Le Boat in het kort... 
● Een vloot van 900 boten verspreid over 21 bases in Frankrijk, 13 in Europa en 2 in Canada; 
● Meer dan 19.000 vakantieweken in 2019; 
● Geen ervaring vereist en geen vaarbewijs nodig; 
● Nummer 1 in de klantenservice voor, tijdens en na de vaarvakantie; 
● Distributie en marketing in Frankrijk en in het buitenland via directe verkoop (website en 

telefoon) en een netwerk van bijna 400 partners en reisbureaus; 
● De mogelijkheid om eigenaar te worden van een boot dankzij het Eigendomsprogramma 

De geschiedenis van Le Boat is nauw verbonden met het Canal du Midi. Daar richtte Michael 
Streat het bedrijf op, toen nog "Blue Line" genaamd, met een vloot van slechts acht boten in 
1969. In de loop der jaren heeft Le Boat haar vloot ontwikkeld en vele bases in Europa en 
Canada geopend. In 2019 vierde het bedrijf zijn 50e verjaardag.  Le Boat is de nummer 1 
aanbieder van vaarvakanties in Europa en Canada, en heeft het de grootste vloot rivierboten 
waarbij géén vaarbewijs vereist is, van de wereld. 

Le Boat laat zich niet alleen beschrijven door indrukwekkende cijfers maar het bedrijf is vooral 
ambassadeur van een ware levenskunst tegen de stroom van het massatoerisme en een 
hectisch levensritme in. Als koppel, met familie of vrienden, wordt iedereen de kapitein van 
z’n eigen vakantieboot om de smaak van de vrijheid te herontdekken! Tijdschema’s en 
verplichtingen vervagen… Laat u gewoon leiden door uw vakantie ideeën en wensen van het 
moment om een op maat gemaakte route te varen en een onvergetelijke ervaring te beleven. 
Het navigeren op de rivieren biedt vele mogelijkheden, elke dag is een nieuw avontuur vol 
ontdekkingen, plezier, ontspanning en onvergetelijke momenten. 

 
Meer informatie 
 
Perscontact: 
Emily Deighton  
E-mail:   emily.deighton@leboat.com  
Telefoon:  +33 (0) 04 68 94 42 02 
Facebook  https://www.facebook.com/LeBoat.NL  
YouTube   https://www.youtube.com/user/LeBoatvacations  
Instagram  https://www.instagram.com/leboatvacations 
 

 
Website: www.leboat.nl 
Boek online of bel +31 10 213 03 52 
 

 
Website: www.leboat.be/nl 
Boek online of bel +32 22 300 208 
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