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Eigen sanitaire voorzieningen
•
•

Om de druk op de sanitair gebouwen te beperken worden gasten met eigen sanitair dringend
verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van hun eigen sanitaire voorzieningen.
We vragen u om de afwas zoveel mogelijk bij uw eigen kampeerplek te doen.

Sanitair gebouw algemeen
•
•
•
•
•

De sanitair gebouwen worden minimaal 2 keer per dag schoongemaakt. Alle handcontactpunten
(kranen en deurklinken) worden 2 keer daags gedesinfecteerd.
De sanitair gebouwen worden optimaal geventileerd. We willen u verzoeken om de
buitendeuren en ramen ten alle tijden open te laten staan.
Voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen wordt u dringend verzocht uw handen te
desinfecteren bij de desinfectiezuilen.
Kinderen onder 10 jaar worden bij het gebruik van het sanitair gebouw begeleid door een
volwassene.
We willen u vriendelijk verzoeken om erop toe te zien dat kinderen niet onnodig ‘rondhangen’ bij
de sanitair gebouwen.

Gebruik binnenkant sanitair gebouw
•

•
•
•
•

•

Voor de binnenruimtes van de sanitair gebouwen hanteren we een maximaal aantal personen.
Hiervoor hebben we bij de ingang een afhangsysteem gemaakt. Voordat u naar binnen gaat dient
u uw corona-pasje (ontvangen bij aankomst) aan het afhangsysteem op te hangen. Is het
afhangsysteem vol dan wacht u buiten tot u aan de beurt bent.
Als u met uw hele gezin gebruik wilt maken van de familiedouche dan hangt u 1 pasje op aan het
afhangsysteem.
Als u als ouder met uw kind gebruik maakt van de sanitair voorzieningen dan hangt u 1 pasje op
aan het afhangsysteem.
Om de 1,5 meter te waarborgen verzoeken we u om elkaar de ruimte te geven in het gebouw.
Hierbij attenderen we u op uw eigen verantwoordelijkheid.
Bij het gebruik van de wastafels is het niet toegestaan om alle wastafels tegelijk te gebruiken,
omdat daarbij de 1,5 meter afstand niet te realiseren is. We leggen hierbij de
verantwoordelijkheid bij u neer. Uiteraard zullen we hier op toezien.
Was uw handen voor het verlaten van het sanitair gebouw.

Gebruik buitenkant sanitair gebouw
•
•

Voor het gebruik van de voorzieningen aan de buitenkant van de sanitair gebouwen
(afwasbakken, chemisch toilet, tappunten en urinoir) hoeft u geen pasje op te hangen.
Aan de buitenkant geldt ook dat u 1,5 meter afstand dient te houden tot andere campinggasten.
Bij het gebruik van de afwasbakken is het daarom niet toegestaan om alle bakken tegelijk te
gebruiken, omdat daarbij de 1,5 meter afstand niet te realiseren is.

Door onze medewerkers wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de maatregelen.

