
 

 

BELANGRIJKE MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS  

Beste gasten, 

Ons toiletgebouw is geopend voor alle gasten.                                                                                    

Het dragen van een mondkapje is verplicht en u dient ten aller tijde alert te blijven op de 1.5m 

afstand.                                                                                                                                                                                                 

Hierdoor kan het voorkomen dat u even moet wachten, doe dit dan ook buiten het 

toiletgebouw, zodat het in en uit gaan van het toiletgebouw door gebruikers naar behoren 

verloopt.(ivm bovenstaande zijn er 2 wastafels niet in gebruik) 

Ook bij het ledigen van uw toilet dient u de 1.5 m afstand te houden. 

Alleen op deze manier kunnen wij het kamperen voor u dusdanig laten ervaren, zoals 

voorgaande jaren. 

Ondanks de maatregelen hopen wij dat u een fantastische tijd mag beleven op onze camping, 

hieronder sommen wij nogmaals kort de maatregelen op: 

• Was uw handen; 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 

• Schud geen handen; 

• Houd 1.5 m afstand van anderen; 

• Draag een mondkapje in het toiletgebouw; 

• Zorg zelf voor voldoende handzeep en desinfectie en werp schoonmaakdoekjes in de 

container; 

• Bezoek kunt u ontvangen maar houdt dit beperkt zodat dan ook de 1.5 m in stand gehouden 

kan worden. 

• Indien handhavers op de camping komen en misstanden aantreffen bij u als gast en/of uw 

bezoekers de bekeuring door u betaald dient te worden. 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 

of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan vragen wij u thuis te blijven.  

Wij doen onze best om ondanks deze vreemde tijd alles in goede banen te leiden , maar heeft u 

nog tips en/of adviezen welke u bijvoorbeeld op een andere camping heeft gezien, dan horen 

we deze graag. 

Hopelijk wordt het wederom alsnog een mooi/ bijzonder seizoen, waar de gezondheid voorop 

blijft staan!  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen: 0521-551177  

Arend en Jenneke 

 


