
 

 

Coronaprotocol Vakantiepark de Boomgaard 

vanaf 15-05-2020 
U bent van harte welkom op ons park in deze mooie regio. Gedraag u verantwoordelijk, dat zullen de 

lokale bewoners waarderen en samen zorgen we ervoor dat u kunt blijven recreëren. 

 

Even van het park af en erop uit! Een frisse neus halen, lichaamsbeweging en genieten van de natuur. 

Laten we er in deze tijd samen voor zorgen dat het veilig en mogelijk blijft. Naleving van dit protocol 

draagt daar aan bij! Zorg er daarom voor dat u ten allen tijde op de hoogte bent van de informatie in dit 

protocol. Het protocol is te vinden op onze website en verkrijgbaar in de receptie.  

 

Altijd 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd), behalve als je kunt 

garanderen dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 

• Vermijd sociale contacten. 

• Was minimaal 6x per dag uw handen.  

• Schud geen handen.  

• Hoest en nies in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.  

• Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis! (ook als 1 van de 

kinderen ziek is!)  

• Voorkom drukte in natuur- en andere gebieden, blijf anders in of bij uw vakantieverblijf. 

 

Op het park 

• Groepsvorming is niet toegestaan (al dan niet toevallig). Er is geen sprake van groepsvorming als 

het gaat om personen die 1 huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als 

kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders. Mits de ouders 

dan ook de 1,5 meter onderling in acht houden.  

• Het zwembad, de indoorspeeltuin, de plaza en het toiletgebouw zijn gesloten.  

• De Brasserie is op aangegeven tijden geopend voor het afhalen van friet en snacks.   

• Let bij het passeren en bij het in- en uitgaan van ruimtes altijd op de minimale afstand van 1,5 

meter. Wacht tot iemand buiten is voor je naar binnen gaat.  

• In de receptie, rondom het centrumgebouw, richting de Brasserie en bij de ingang van het park is 

door middel van tape en afzetlint een verplicht eenrichtingsverkeer routing opgesteld. Houdt u 

aan deze route. 

• De receptie is geopend. In de receptie is toegang voor maximaal 2 gasten mogelijk (maximaal 1 

gast per plaats). Zijn er al 2 gasten aanwezig in de receptie en staan er buiten gasten te wachten? 

Kom dan op een later tijdstip nog eens langs. Wij verzoeken u zoveel mogelijk telefonisch of per 

e-mail contact met ons op te nemen.  

• Desinfecteer voor het betreden van de receptie uw handen met het aanwezige 

desinfecteermiddel.  

• Gasten van de verhuurchalets dienen voor het inchecken en de sleuteloverdracht een tijdspanne 

te reserveren.  

• Betaal zoveel mogelijk per pin.  

• In de wasserette is toegang voor maximaal 1 gast mogelijk. Desinfecteer na gebruik de deur en 

knoppen van de wasmachine met het aanwezige desinfecteermiddel.  

• Wij verzoeken u fietsverhuur vooraf via de telefoon aan te vragen, zodat wij deze klaar kunnen 

zetten en desinfecteren. (Dit betreft enkel een aanvraag op de dag zelf, geen reserveringen) 



 

 

• De buitenspeeltuinen/sportveld zijn enkel toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders 

zijn verplicht om instructies van het personeel te volgen om een andere speelplek te zoeken 

indien het te druk wordt.  

• Indien gebruik gemaakt wordt van de milieustraat, wordt het gebruik van handschoenen 

geadviseerd.  

• Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante 

organisatie wordt opgesteld. Bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis of NIBHV.  

 

(Verhuur)chalets/caravans 

• Toercaravans met sanitaire voorzieningen zijn weer welkom om het park. U kunt uw chemisch 

toilet ledigen aan de zijkant van het toiletgebouw. Reinig na gebruik met het aanwezige 

desinfectiemiddel.  

• Chalets worden vooralsnog niet aan meer dan 1 huishouden verhuurd. Dit wordt gecheckt bij 
reserveringsaanname. Zo nodig wordt, indien mogelijk, omgeboekt naar meerdere chalets.  

• Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en worden alle hand-contactpunten 

ontsmet.  

• Door maatregelen kan het zijn dat een ander(e) chalet of kampeerplaats wordt aangewezen dan 

vooraf is aangegeven.  

• Volgens de richtlijnen van het RIVM is het niet toegestaan meer dan 3 personen bezoek te 

hebben.   

 

Onderweg 

• Check de website van uw park waar u verblijft of van de gemeente voor actuele informatie over 

bijzondere maatregelen -zoals afsluiting van gebieden, paden en wegen en parkeerplaatsen- en 

richtlijnen.   

• Let op: onderweg per auto slechts 1 huishouden. Hier wordt door handhaving en politie op 

gecontroleerd.  

• Boodschappen doen is in winkels toegestaan met 1 persoon per huishouden tegelijk. Een 

winkelwagen is hierbij verplicht.  

• Horecagelegenheden zijn op dit moment nog gesloten. Neem daarom bij een langere tocht eten 

en drinken mee voor onderweg.  

• Sta niet onnodig stil en zorg voor een vlotte doorgang. Voorkom ten allen tijde groepsvorming.  

 

De volledige protocollen zijn op te vragen in de receptie. Medewerkers mogen deze regels handhaven, volg 

hun aanwijzingen op. Bij herhaling na waarschuwing kunnen wij u de toegang tot het park ontzeggen. 

 


