extra huisregels ivm corona
update 23-07-2020

•

Kamperen doe je alleen als jij en je gezin je gezond zijn.

•

Met de maatregelen van nu (27-07-2020) is het ‘bij ons’ alleen toegestaan om met je
eigen gezin te komen kamperen.

•

Het is weer mogelijk om vanaf 15-06-2020 gebruik te maken van het centrale sanitair
gebouw. Probeer dit gebouw zoveel mogelijk te ontlasten in gebruik. Ga niet gezellig
de week doornemen naast de wasbak en lees ook niet uitgebreid de krant op de
wc. Heb je een mobiel toilet en mocht je het niet erg vinden deze te gebruiken, dan
wordt dat zeer op prijs gesteld. Op deze manier ontlasten we zoveel mogelijk ons
centrale sanitair gebouw. Iedereen op de camping kan en mag hier dus gebruik van
maken, let altijd goed op de geldende hygiëneregels.

•

Huurders van onze 4-persoons bijzondere accommodaties krijgen een toilet en een
douche toegewezen waar ze gedurende het hele verblijf gebruik van maken. Dit is privé
sanitair.

•

(af ) wassen en tanden poetsen het liefst op je eigen kampeerplek, warm water hiervoor
kan worden getapt bij het sanitairgebouw. Probeer het sanitair gebouw zoveel mogelijk
te ontlasten in gebruik. Op deze manier lopen we elkaar niet onnodig in de weg, en
kunnen we zo de 1,5mtr. zo veel mogelijk bewaken.

•

Bij de ingangen van de Stubli en de sanitair ruimtes zijn desinfectie middelen aanwezig,
gebruik deze waar nodig.

•

Op de gehele camping gelden dezelfde regels als buiten de camping.
Niet samenscholen en 1,5 meter afstand in acht nemen tot elkaar.
Kinderen mogen samen spelen zonder de 1,5 meter afstand, ouders kijken uiteraard
vanaf gepaste afstand toe.

•

Picknickbanken en tafels op en rond het “plein” en de grote tent NIET verplaatsen.

•

Kampvuur is gezellig en verbroedert, let wel op dat je enkel met eigen gezin aan een
tafel of bankje zit, houd ook bij het kampvuur zeker 1,5 afstand tot anderen dan je eigen
gezin.

Heel veel plezier en geniet ook in deze tijden van ons prachtige plek.
Respecteer elkaar, houd rekening met elkaar, en wees verdraagzaam. Blijf gezellig “thuis”
op je eigen kampeerplaats, nodig geen gasten uit en houd een oogje in het zeil voor wat
betreft je eigen gezin.

