Beste gast(en),
Fijn dat u bij ons kampeert of wilt komen kamperen of (misschien)
van plan bent om bij ons te komen kamperen.
U bent natuurlijk van harte welkom, alleen gelden ook bij ons nog wel
een paar ‘Corona-maatregelen’.

• Nog altijd geldt:
heeft u ziekteverschijnselen, kom dan niet naar de camping!
Vanaf 26 juni:
• Visite/bezoek is toegestaan, maar:
- Uw visite/bezoek mag geen gebruik maken van het zwembad.
- U als gast bent verantwoordelijk voor uw bezoek.
- Geef de geldende maatregelen door en voorkom teleurstellingen.
Basisregels voor iedereen zijn:
* Was vaak en goed uw handen.
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen.
* Bij klachten van jezelf of iemand in jouw huishouden; blijf thuis en laat je testen.

Receptie: kom met max. 1 persoon in de receptie om slagboomkaart, WiFi-code en
overige informatie op te halen. In verband met afstand houden mag er max. 1 gast in de
receptie staan. Bij meer graag even buiten wachten, maar ook dan geldt 1,5 meter afstand
houden.
Terrein: houd overal 1,5 meter afstand tot anderen, zowel tot andere gasten, als ook tot
de medewerkers van de camping.
Sanitair-gebouwen: ook hier graag de geldende Corona-maatregelen naleven. Informatie
hierover vindt u bij de gebouwen en de diverse ruimtes.
• Stacaravan- en chalet-gasten dienen, zoals altijd al, alleen gebruik te maken van de
eigen toilet- en (warm-)water-voorzieningen.
Alleen douchen is eventueel in een sanitair-gebouw toegestaan.
• Het dringende advies aan alle gasten blijft: gebruik zoveel mogelijk uw eigen sanitaire
voorzieningen. Denk om uw eigen gezondheid en veiligheid!
• Alleen onze gasten en de eventueel gemelde logés mogen op de camping verblijven.
Dit betreft degenen die op een overeenkomst vermeld staan of als logé gemeld zijn.
Uiteraard proberen wij u altijd zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn.
Wij hopen daarbij op uw begrip en medewerking.
Dank en tot ziens.
Ronald, Gerrie en Claudia Oudekerk
Camping “De Zeven Heuveltjes”

