Wij willen u ook dit jaar op onze camping graag een veilig en onbezorgd verblijf bieden zodat u volop
kunt genieten van een welverdiende vakantie en van de mooie omgeving. Dit betekent dat wij de
richtlijnen van het RIVM volgen en zodoende een protocol hebben opgesteld waar iedereen zich aan
dient te houden! SAMEN hebben we corona onder controle!
Op de camping geldt:
- Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar (geldt niet voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres
en kinderen t/m 12 jr. t.o.v. elkaar + anderen, 13 t/m 18 jr. wel t.o.v. anderen)
- Communiceer vooraf hoe laat u aankomt
- Op de receptie niet meer als 1 persoon tot maximaal 1 familie tegelijk
- Mondkapje op receptie en in sanitairgebouwen verplicht
- Volg de aangegeven looprichting bij het sanitairgebouw
- Wij beperken het maximaal aantal toegestane gasten in de sanitairgebouwen. We werken per deur
met klosjes, u neemt er één mee naar binnen en hangt ze bij verlaten van het gebouw weer terug.
Zijn ze op, dan wachten…. Ouder met kind gelden als “1 gast”
- In de familiedouche gelden meerdere personen wonende op hetzelfde adres als 1 gast
- Kinderen onder 6 jaar ALTIJD MET BEGELEIDING naar het sanitairgebouw, ook het toilet en
de vaatwasplaatsen!
De oudere kinderen worden door u op de hoogte gebracht van bovengenoemde werkwijze.
- Laat na gebruik van het toilet deze netjes achter
- Laat na gebruik van de vaatwasplaats deze netjes achter
- Gebruik na iedere douchebeurt het trekkertje voor de wanden
- De activiteiten gaan niet door, dieren voeren in aangepaste vorm
- De (eventuele) avondklok volgens RIVM richtlijnen geldt ook op het kampeerterrein
- Bezoek op de camping en bij het chalet: volgens de RIVM richtlijnen, verplicht melden bij receptie
ivm invullen registratieformulier.
- Bezoek houdt zich aan bovengenoemde regels evenals het campingreglement
Wat kunt u van ons verwachten:
- U ontvangt alle informatie zoveel mogelijk via de mail
- Wij zijn ervan overtuigd dat we al goed bezig zijn met hygiëne maar zullen nu nog extra aandacht
hebben voor alle mogelijke contactpunten + extra ontsmetten
- Op diverse plaatsen bieden we zeep, desinfectiegel + reinigingsdoekjes aan (niet meenemen)
- Op diverse plaatsen worden 1,5 m afstandslijnen aangegeven

Uiteraard gelden op de camping ook de hoofdregels zoals door de overheid/RIVM zijn vastgesteld:
- Als u verkouden bent, kucht, hoest, niest en/of verhoging/koorts heeft blijft u thuis
- Hoest/nies in de binnenkant van je ellenboog
- Geen handen schudden
- Was de handen regelmatig met water en zeep
- Gebruik papieren zakdoekjes
U dient zich ten alle tijde aan onze gedragsregels te houden!

