
 
 

 
 
In het geval dat er zich een noodsituatie voordoet tijdens uw reis, dan is het belangrijk dat 
reiskundig.nl direct de juiste informatie beschikbaar heeft. Mocht er iets van die aard 
gebeuren, dan zal reiskundig.nl contact opnemen met de onderwijsinstelling. Daarvoor is het 
belangrijk dat wij in het bezit zijn van de namen en contactnummers van twee personen die 
tijdens uw reis in Nederland achter blijven. reiskundig.nl zal in dat geval de informatie 
doorgeven aan de desbetreffende personen. 
 
Wij vragen u om mobiele nummers, zodat deze personen ook bereikt kunnen worden buiten 
openingstijden van de onderwijsinstelling. Zorg ervoor dat deze contactpersonen toegang 
hebben tot alle gegevens die benodigd zijn tijdens een noodgeval. 
 
U kunt overwegen een “pyramide” contact-systeem op te zetten voor de ouders van de 
deelnemers. In dat geval bellen de contactpersonen twee ouders en die nemen dan 
vervolgens beide met twee andere ouders contact op. Op deze manier verspreid de 
boodschap zich snel zonder onnodige vertraging/duplicatie. Wij kunnen voorstellen dat u 
tijdens een noodgeval de communicatie zelf in de hand wilt houden. Realiseert u zich alleen 
goed, dat er in een dergelijke situatie mogelijk meer belangrijke zaken op u afkomen en dit 
een wenselijk systeem kan zijn. 
 
Zorg er verder voor dat alle deelnemers goed voorbereid zijn op reis gaan en daarbij een 
kopie van hun identificatiebewijs, zorgverzekeringspas en eventuele visa bij zich hebben. Wij 
adviseren u als groepsverantwoordelijke, een kopie van deze documenten van de 
deelnmemers mee te nemen op reis in het geval zij deze verliezen of gestolen worden.  
 
De deelnemers dienen ook de naam, het telefoonnummer en adres van de accommodatie 
waar zij verblijven te allen tijde op zak te dragen. U kunt bijvoorbeeld visitekaartjes met deze 
gegevens laten drukken zodat de deelnemers deze in hun portemonee kunnen stoppen. 
Tevens is het belangrijk dat zij weten hoe ze contact met u op kunnen nemen.  
 
Wij vragen u ons uiterlijk 10 dagen vóór vertrek te voorzien van de volgende informatie: 
 

• Naam van de groepsverantwoordelijke 

• Mobiel nummer groepsverantwoordelijke* 

• Naam en mobiel nummer van eerste contactpersoon in Nederland 

• Naam en mobiel nummer van tweede contactpersoon in Nederland 

 
*zorg ervoor dat uw telefoon in het buitenland werkt 

 
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht er zich een noodgeval voordoen, dan kan een goede 
voorbereiding en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen een groot verschil maken.  
 
 
 

Contactformulier noodgevallen 

reiskundig.nl                        +31 (0)76-785 17 14 


