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                       Tandheelkunde in de volle breedte - met diepgang  

Invullen  reisformulieren voor Griekenland    2021 

Je moet voor deze reis 3 handelingen uitvoeren. 

- Het PLF formulier op de site van de Griekse overheid invullen ,   

- Corona Check app downloaden en QR code ophalen met de DigiD. 

- Gezondheidsverklaring downloaden, 2x printen en 1x invullen voor heenreis en 1x voor terugreis  

Wacht niet te lang, want zonder de QR-code’ kom je niet Lefkas niet in.  Soms wordt deze QR code 

gecontroleerd in Amsterdam  
 

PLF = Passenger Locator Fom 

Na registratie, ontvang je een mail en QR-code op je opgegeven mailadres van Hellenic Republic. 

Het is handig om deze mail en de QR code op he telefoon te plaatsen. Lukt dit niet dan zeker de mail 

uitprinten en meenemen naar Schiphol en Lefkas 

In Griekenland op het vliegveld wordt mogelijk een covid-19 sneltest afgenomen bij een aantal 

passagiers op basis van willekeur en moet je op het vliegveld een kwartier wachten op de testuitslag.  

je vult 1 PLF formulier in per persoon.  Geen familielid / partner op hetzelfde formulier invullen !!!! 

ga naar site van de Griekse overheid :    https://travel.gov.gr/#/ 

Als je hier de eerste keer komt moet je een account aanmaken :     

- onder tekst   ‘start here’  

- vink de 3 hokjes aan en ‘continue’  

- maak eerst een account aan en kijk op je opgegeven email-adres voor de bevestiging. 

- het is handig een emailadres op te geven dat je op je telefoon kunt lezen en waaruit je 

kunt printen op je huiscomputer. Neem de ontvangen mail + QR code mee op je telefoon 

EN print de ontvangen PDF thuis uit. Het blijkt dat op sommige vliegvelden geen QR code 

uitgelezen kan worden. 

 

- vul  alle gegevens in : 

- Stap 1: Transportation Type: Kies hier Aircraft.  

 

- Stap 2: Aircraft Flight Information 

Vul hier in: de naam van de vliegmaatschappij  Transavia ,   je vluchtnummer (in hoofdletters 

zonder spatie) HV5791 en de datum van vertrek   25-09-2021. 

Bij Select of entry point, kies je de luchthaven waar je aankomt.    Aktio   (= Lefkas/Preveza), 

 

- Stap 3: Personal information: Vul in stap 3 je naam, leeftijd, telefoonnummer etc.   Let op: bij 

telefoonnummer eerst  :           +316……………. 

 

- Stap 4: Permanent Address:   Vul hier je huisadres etc. 

 



Stap 5: Temporary Address :  plaats: Lefkada       ZIP code : 31100,      hotel : niet invullen   

straat : East Shore ,  Lefkas Marina 

 

- regio :   Ionia Nisia    (kan mogelijk niet naar gevraagd worden) 

 

- verdere  vragen invullen 

Aan het eind van het formulier wordt gevraagd andere gezinsleden in te vullen. Dit indien je met 

partner reist.  DOE DIT NIET.  Het ticket en paspoort staat op naam van de meisjesnaam van de 

vrouw en dit kan verwarring geven in Griekenland.  Maak per persoon een nieuw PLF aan. 

Als je de gegevens hebt ingevuld en bevestigd ontvang je snel een email op het opgegeven adres met 

je ingevulde gegevens, QR code en soms een losse QR code. Bewaar dit op je telefoon en print het 

formulier thuis uit en neem mee op reis. Dit laatste zeker doen als je geen smartphone hebt. 

Mocht je achteraf een fout gemaakt hebben met invullen , dan log je weer in op de site 

https://travel.gov.gr/#/       ga naar ‘start here’; inloggen met eigen emailadres en wachtwoord en 

dan naar rechterkant van het scherm menuknop (drie streepjes): dan  ‘my dashbord’, dan zie je je 

eigen naam en rechts een pennetje. klik hierop en je kunt het formulier, dat nu reeds ingevuld is met 

de eerder ingevulde gegevens, aanvullen of corrigeren.  Na afloop ontvang je een nieuwe mail en QR 

code en neem deze dan mee. Voor de zekerheid de eerdere mail wissen om verwarring te 

voorkomen. 

Let op: we merken dat Griekenland regelmatig aanpassingen doet om het formulier te verbeteren. 

Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer bovenstaande uitleg niet meer exact overeenkomt met het 

huidige PLF-formulier. 

Het aanmaken van een PLF is gratis en mocht de reis niet doorgaan, dan hoef je niet af te melden. 

Corona Check App : 

Deze actie kan je nu ook reeds doen. 

Downloaden op je smartphone (Google Play Store of Apple App Store) en de internationale QR code 

op halen als je 2x gevaccineerd bent. Heb je geen smartphone ; dan de QR code ophalen via de site 

www.CoronaCheck.nl   en downloaden en printen voor vertrek en meenemen.  

Voor de zekerheid ook een kopie van je schriftelijk vaccinatiebewijs meenemen  (gekregen van GGD 

of huisarts) 

Gezondheidsverklaring : 

deze kan je downloaden van   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/gezondheidsverklaring-reizigers-

nederlands 

2x uitprinten , invullen voor heenreis en en blanco meenemen voor de terugreis. 

`LET OP :  op de site van de \Rijksoverhid staat dat als je met Transavia vliegt en online incheckt dit 

formulier niet schriftelijk ingevuld hoeft te worden.  Aangezien wij als groep inchecken en NIET 

online kunnen inchecken moet je deze formulieren WEL downloaden en printen. 

 

met dank aan Sunweb, TUI en Rijksoverheid. 


