Mocht het Coronavirus terug opleven dan kunnen nieuwe maatregelen
genomen worden door de overheid die impact kunnen hebben op uw
vakantie. U leest verderop de mogelijkheden bij annuleren.

Tijdens uw verblijf op de camping

Corona-maatregelen
Voorwaarden & Maatregelen

2020
Van harte welkom in Zeeland!
We leven in een bijzondere tijd door het Corona-virus. Het goede nieuws
is dat de camping weer open is en dat u weer kunt genieten van de
Zeeuwse kust.

Bent u gezond
• Wij verwachten van onze gasten dat ze gezond zijn en geen
ziekteverschijnselen vertonen. Ook geen verkoudheid- of
hooikoortsklachten.
• Mochten er klachten ontstaan tijdens het verblijf verzoeken wij u,
voor de veiligheid van de andere gasten en onszelf, naar huis te gaan
om uit te zieken. Zoals het RIVM ook voorschrijft.
• Op de camping houden gasten zich aan de persoonlijke hygiëneregels
van het RIVM: houdt afstand, schud geen handen, hoest en nies in
een tissue of in uw elleboog en was regelmatig uw handen.
Contactloos verblijf & reserveren is gewenst
• We ontvangen gasten bij voorkeur op reservering. Alle
administratieve handelingen willen we vooraf afronden, zodat we het
contact kunnen beperken tot contact op afstand.
• De rondleiding bij aankomst vervangen wij door het vooraf mailen van
informatie en het ophangen van instructies.
• Mocht u tijdens uw verblijf vragen hebben dan beantwoorden wij die
graag telefonisch of via de e-mail. Dat geldt ook voor toeristische tips.

Wij hebben nagedacht over hoe we veilig open kunnen. Veilig voor onze
gasten, maar ook veilig voor onszelf. Dat houdt in dat we het dit jaar
anders willen doen dan voorheen. Lees daarom het volgende alstublieft
goed door. Door een standplaats te reserveren stemt u in met deze
Corona-maatregelen.

Op minimaal 1,5 meter afstand
• Wij verwachten dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt van andere
gasten en van ons.

We gaan voor:
✓ Contactloos verblijf
✓ Op minimaal 1,5 meter afstand
✓ Minder gasten op een standplaats
✓ Zoveel mogelijk zelfvoorzienend
✓ Bij voorkeur op reservering

Minder gasten op een standplaats
• Wij willen het aantal gasten beperken en iedereen zoveel mogelijk
ruimte geven. We ontvangen daarom per standplaats maximaal 2
personen.
• Er mag géén bezoek of logés ontvangen worden op de camping.
• Vanwege onze gezondheid zien wij onze kleinkinderen minimaal. Wij
kiezen er daarom voor geen kinderen te ontvangen. Er zal ook geen
spelmateriaal zijn.
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Zoveel mogelijk zelfvoorzienend
• We hebben de voorkeur dat gasten zoveel mogelijk hun eigen
voorzieningen gebruiken om het aantal contactmomenten te
beperken. We ontvangen daarom dit seizoen bij voorkeur caravans en
campers (tot 7 meter).
• Op het terrein is op ieder veld 1 koudwaterkraan voor algemeen
gebruik.
• Wifi op de standplaats (het gehele seizoen beschikbaar).
In het sanitair bieden wij enkel de basisvoorzieningen aan
• Dat betekent dat u gebruik kunt maken van:
o Douches met warm water
o Wastafels in cabines
o Toiletten/urinoir
o Stortplaats chemisch toilet
o Warm water tappen voor de afwas (om in uw
caravan/camper te doen)
o Wasmachine en droger
• Wij reinigen het sanitair. Van gasten verwachten wij dat zij na een
bezoek het sanitair schoon achterlaten.
• Om afstand te houden in het sanitair gebouw zullen regels over het
gebruik ophangen. Wij verwachten van al onze gasten dat zij zich
hieraan houden.
• Praktische informatie vindt u op onze website:
www.minicampingboerenhof.nl/praktisch
• Toeristische informatie bieden wij u ook op onze website aan:
www.minicampingboerenhof.nl/tips-in-zeeland

Annuleren van uw vakantie
•

•

•

Moet u uw vakantie annuleren, omdat wij door regelgeving van de
Nederlandse overheid u niet meer kunnen ontvangen, dan mag u
kosteloos uw vakantie verplaatsen naar een later moment dit
seizoen. Bent u niet in de gelegenheid later dit seizoen te komen, dan
gelden de algemene voorwaarden van Vekabo.
Annuleert u zelf uw vakantie, door ziekte, buitenlandse regelgeving,
of om een andere reden? Tot 1 week voor aankomst mag u kosteloos
uw reservering verplaatsen naar een later moment dit seizoen. Past u
dit niet, of annuleert u korter vooraf dan gelden de algemene
voorwaarden van Vekabo.
Moet u voortijdig uw vakantie afbreken, door ziekte, buitenlandse
regelgeving, of om een andere reden, dan gelden de algemene
voorwaarden van Vekabo.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten om teleurstelling
te voorkomen, let wel op eventueel aangepaste voorwaarden.
Blijf gezond!
Familie de Maertelaere

Mini Camping Boerenhof
Provincialeweweg 29
4503 GD GROEDE (Boerenhol)
(+31) (0)117 38 16 71
info@minicampingboerenhof.nl
www.minicampingboerenhof.nl

Ondanks de bijzondere situatie hopen wij vooral dat u een fijne vakantie
heeft. Wij willen dan ook geen politieagent zijn. Mocht bovenstaande
echter niet in acht genomen worden, ondanks waarschuwingen, dan
kunnen wij gasten van de camping verwijderen zonder restitutie van de
verblijfskosten.
Deze maatregelen gelden tot nader order, naast onze reguliere
campingregels en de algemene voorwaarden van Vekabo.
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