Coronamaatregelen Minicamping de Loenense Brug

Onze kampeergasten en de coronamaatregelen:
Algemeen:
Vanaf 15 juni 2020 mogen in overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek maximaal 30 personen bij
elkaar komen. Vanaf 1 juli 2020 toegankelijk voor maximaal 100 personen.
Specifiek:
•
•
•
•

gasten moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Behalve gasten die tot een huishouden behoren.
gasten wassen herhaaldelijk hun handen, zeker bij gebruik van afwas- en sanitaire voorzieningen.
maximaal 3 personen in het sanitair gebouw.
gasten hebben geen koorts- en verkoudheidsklachten zoals bedoeld in de richtlijnen van het RIVM.

Op het moment dat gasten van De Loenense Brug zich niet aan de voorgeschreven maatregelen van het RIVM houden kan de
gemeente beslissen de camping tot nader order volledig te sluiten. Het is daarom extra belangrijk dat u zich houdt aan de
afstand en hygiëne regels, wij spreken u hierop aan als deze niet nageleefd worden.
Alle gasten hebben kennis genomen van de regels, deze zijn van algemene bekendheid, dus iedere gast is zelf
verantwoordelijk voor de naleving daarvan. Echter, spreek elkaar aan op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Als er een bekeuring/boete volgt bij overtreding van de RIVM-regels, dan dient u dit zelf te betalen. De camping is hiervoor
niet verantwoordelijk. Indien de camping een bekeuring of boete verbeurt als gevolg van het niet naleven van de regels door
een gast, dan zal deze bekeuring/boete worden verhaald op deze gast. Indien door het niet naleven door de gast de camping
op last van de gemeente gesloten wordt, dan is de gast gehouden de schade die de camping daardoor ondervindt te voldoen.
Deze extra corona regels zijn in de sanitaire ruimte opgehangen en op de website geplaatst. Als u op de camping verblijft bent
u akkoord met deze regels. Het herhaaldelijk niet naleven kan helaas tot gevolg hebben dat u de camping dient te verlaten.

Bezoek regels:
Maximaal 3 personen (kinderen onder 12 jaar tellen niet mee) bezoek per plaats en minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
Bezoek is visite dus geen logee.
Zoveel op de eigen plaats verblijven.
Bezoek houdt zich aan de RIVM- en bovenstaande regels.
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