
ons covid-preventieplan in detail 

Bij de receptie/check-in 

 Ga bij aankomst slechts één persoon per gezin naar de receptie en neem uw eigen pen mee. 
 Gebruik de bij de ingang geleverde hygiëneproducten (desinfecterende handgel ...) 
 Vergeet niet uw kentekennummer mee te nemen. De toegangspoorten zijn uitgerust met 

een plaatlezer, dus we zullen deze informatie moeten vastleggen. 
  Voor verhuur en staanplaatsen met individuele toiletten wordt een borg van 200 euro 

gevraagd (met creditcard heeft u uw pincode nodig) 
 Maakt u zich geen zorgen als u lakens en / of handdoeken heeft gehuurd, deze worden 

gewassen en gestreken bij temperaturen ver boven 60 ° en onder beschermfolie gelegd. 

In uw stacaravan 

• Desinfectie van alle frequente contactpunten (bijv. deurklinken, raamhendels, 
afstandsbedieningen, kraan, sanitaire voorzieningen ...) 
• Verlengd luchten van elk verblijf en grondige schoonmaak  
• De gehuurde beddengoedsets moeten droog geretourneerd worden in daarvoor bestemde 
plastic zakken 
• Voor uw vertrek wordt u gevraagd buiten de verhuur te blijven tijdens een bezoek aan de 
inventaris 

In de openbare sanitaire voorzieningen 

• Er wordt minimaal twee keer per dag uitgebreid schoongemaakt door het 
schoonmaakpersoneel. Zij dragen een mondkapje.  

•    Frequente contactpunten worden gedesinfecteerd  
• Gebruik bij binnenkomst de desinfecterende handgel die tot uw beschikking staat, 
• Vermijd het aanraken van de muren en wanden, 
• Probeer zoveel mogelijk te komen tijdens rustige tijden, 
• Laat de deuren open bij vertrek zodat de ruimte kan luchten. 
 

In de zwembaden 

•   Gebruik bij binnenkomst de desinfecterende handgel die tot uw beschikking staat, 
• Respecteer de regels voor binnenkomst die zijn opgesteld  
• Houd afstand in de zwembaden, en zowel tijdens het zwemmen 
•  Er zijn sprays verkrijgbaar om  ligstoelen schoon te maken. Het is verboden de ligstoelen te                       
verplaatsen. 
• Elk ander opblaasbaar voorwerp dan boeien is verboden in het zwembad 

 

In de kinderclubs 

• Gebruik de desinfecterende handgel die tot uw beschikking staat om zowel uw handen als 
die van uw kinderen mee schoon te maken, 
• Elke groep bestaat uit maximaal 15 kinderen, 
• Activiteiten in de buitenlucht en zonder fysiek contact hebben de voorkeur, 
• Het meubilair en het materiaal worden na elk gebruik gedesinfecteerd, 
• Mondkapje: verplicht voor animatoren  
 

In de speeltuinen 

 Houd er rekening mee dat speeltuinen uitsluitend bedoeld zijn voor kinderen en dat de 

ouders verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen, 

 Houd anderhalve meter afstand in acht, 

In de restaurants 

• Gebruik ter plekke desinfecterende handgel dat tot uw beschikking staat, 
• Respecteer de richtlijnen van het personeel bij binnenkomst, 
• Verplaats geen tafels zonder toestemming van het personeel, 
• Houd voldoende afstand van ons personeel en de andere klanten van het restaurant, 
•    Het dragen van een mondkapje is verplicht voor het personeel, zowel in de zaal als voor  
klanten die onderweg zijn 
•    Betaling aan tafel heeft de voorkeur 

 


