
KLAAR VOOR VERTREK 

Geldig reisdocument 
Bijvoorbeeld uw Hong Kong ID kaart of 
paspoort 
• Controleer of u in aanmerking

komt om Hong Kong binnen te
komen



Cathay Pacific 
reisaangifteformulier 
• Download formulier 
• Print en voltooi

 

Negatieve COVID-19 PCR test 
Het testrapport moet bevatten: 
• Uw volledige naam, zoals

vermeld op uw reisdocument 
• Het monster is binnen 72 uur

voor vertrek van uw vlucht
genomen

• Het test type is polymerase
chain reaction-based nucleic
acid test (PCR)

• De test is negatief
• Begeleidende brief, indien het

niet in het Engels of Chinees is

 

Labratorium accreditatie 
document 
• ISO 15189 accreditatie, OF
• Een document waaruit blijkt dat

het laboratorium is
geaccrediteerd door de
relevante overheidsinstantie

• Begeleidende brief, indien het
niet in het Engels of Chinees is

 

Hotelreservering in een 
aangewezen quarantaine hotel 
• Start op de dag van aankomst
• In een aangewezen

quarantainehotel 
• Naam/namen van de reiziger

vermeld op de reservering 
• 21 nachten als u niet volledig

gevaccineerd bent, of 
• 14 nachten als u volledig 

gevaccineerd bent 

 

Bewijs van vaccinatiestatus 
(indien van toepassing) 
• Afgegeven door de

gezondheidsautoriteit in het land 
van vaccinatie 

• Volledige namen zoals in uw
reisdocument is ingeschreven 

• Datum van de laatste vaccinatie
(minimaal 14 dagen geleden) 

• Naam van het toegediende
vaccin 

• In Engels of Chinees
• Begeleidende brief, ondertekend

door een arts, indien niet aan 
bovenstaande vereisten is 
voldaan 
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Onze collega's die u verwelkomen op de luchthaven van Schiphol zullen de 
volgende documenten controleren. Deze documenten zullen bij aankomst in 
Hong Kong ook meerdere keren worden gecontroleerd door 
quarantainefunctionarissen. Daarom raden wij u ten zeerste aan om voor uw 
gemak gedrukte exemplaren bij de hand te hebben.  

Zorg ervoor dat u voordat u vertrekt naar Schiphol Airport de onderstaande 
items gereed hebt: 

Laatste update: 18 augustus 2021

https://www.cathaypacific.com/cx/nl_NL/covid-19/hong-kong-travel-restrictions.html
https://www.cathaypacific.com/cx/nl_NL/covid-19/hong-kong-travel-restrictions.html
https://www.cathaypacific.com/cx/nl_NL/covid-19/hong-kong-travel-restrictions.html
https://www.cathaypacific.com/content/dam/focal-point/digital-library/GB/hong-kong-travel-history-declaration_eur-group-b-c.pdf
https://www.cathaypacific.com/content/dam/cx/digital-library/gb/LabCoverLetter.pdf
https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/publications/2021/05/18/diplomatic-note
http://www.designatedhotel.gov.hk/
http://www.designatedhotel.gov.hk/
https://www.cathaypacific.com/content/dam/cx/digital-library/gb/vaccination_record_confirmation.pdf


 

.  

Nederlandse 
gezondheidsverklaring 
formulier 
Alle reizigers van 13 jaar en ouder die 
van en naar Nederland vliegen, 
• Download formulier 
• Print en voltooi
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Ga op tijd naar Schiphol 

Gelieve ten minste vier uur voor vertrek van uw 
vlucht op Schiphol aan te komen. 

Bereid u voor op uw aankomst in Hongkong 

Vul de health & quarantine information declaration form in en 
ontvang uw QR code.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-nederlands
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us

