Camping de Waps – Dichter bij de Natuur

Protocol
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen
Welkom
Beste gast,
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf.
Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een
aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u meewerken aan onderstaande
voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan thuis. Dit
geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Camping de Waps, Fonteinwei 14, 8567 JT Oudermidum, 0514-571437
Boekingen en betalingen
 U bent van harte welkom.
Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen info@dewaps.nl of bellen 0514-571437.
 Betaal online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening.
Aankomst en vertrek
 Let op : De wisseltijd op uw kampeerplaats komt erg precies. U kunt pas na 12.00 uur in de middag
arriveren op uw aankomstdatum en u moet voor 12 uur in de ochtend vertrekken op uw vertrekdatum !
Receptie
 Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen.
 Kom met 1 persoon tegelijk.
 Als de receptie gesloten is, vindt u instructies op de deur.
Terrein
 Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
 De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander
plekje om met uw kinderen te spelen.
Sanitairgebouw
 Onze sanitair is geopend met corona maatregelen.
 Onze chemische toiletten en (warm)watertappunten zijn geopend.
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Let op de voorschriften en houd 1,5 meter afstand.
Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen kampeermiddel of afwasteiltjes bij uw caravan of tent.

Horeca
 Onze bar is gesloten, maar ons afhaalgedeelte met terras is geopend.
 Wij verkopen ook weer broodjes. Boodschappen kunt u doen in het dorp ( 500 mter afstand ).
 Let op de maatregelen die bij de horeca zijn aangegeven. Houd 1,5 meter afstand en betaal het liefst
contactloos of met pin
Dagbezoek/visite
Dagbezoek of visite is toegestaan, maar we kunnen beperkingen opleggen wanneer het op de camping te
druk gaat worden. Vermijd daarom zoveel mogelijk uw visites.
Animatieteam
Vanaf maandag 19-07-2021 tot vrijdag 13-08-2021 zal ons recreatieteam de kinderen vermaken. Wij vragen u
de kinderen zoveel mogelijk alleen met het recreatieteam te laten zodat u niet met velen tegelijk mensen op
ons sportveld bijeeenkomt. Voor 18+, Houd 1,5 meter afstand, ook op het sportveld.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die
relevant zijn.
Huisarts
De huisartspraktijk in de buurt is:

Huisartsenmaatschap Balk-Woudsend
Herman Gorterstraat 10-A, 8561 BS Balk – 0514-602066

Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende
RECRON Algemene Voorwaarden:
 Toeristische gasten: RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch verblijf, artikel 9 lid 3
 Seizoensgasten: RECRON Algemene Voorwaarden Seizoensplaatsen, artikel 9 lid 3
Gezond verstand
Corona bestrijden we met zijn allen en daarom vragen we u om extra rekening met elkaar te houden.
Wellicht kunnen we alle (nieuwe) regels niet tot exacte precisie voorschrijven maar we zullen toch exact
moeten handhaven. Wees geduldig en heb respect voorelkaar. U bent samen op vakantie. Gebruik uw
gezond verstand. Dank u wel.
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel : 0514-571437 ( of 06 822 822 42 Eigenaar P.R. Jaasma )
Mail : info@dewaps.nl

