
Na de inspanning is de beloning:

tres estrellas campings

Beschrijving van de maatregelen die op onze campings zijn 
genomen tegen COVID-19



Maatregelen genomen bij de receptie

• We beperken de toegang van mensen tot de receptie om veiligheidsafstanden te 

behouden

• Wij leveren desinfecterende gel en beperken direct contact door middel van 

beschermgaasjes.

• We zullen online inchecken vergemakkelijken, zodat uw verblijf bij de receptie 

minimaal is

• Het is raadzaam om bij voorkeur met een kaart te betalen.

• Sleutels worden gedesinfecteerd voordat ze in een tas worden afgeleverd

• Er zal een informatief document worden afgeleverd over de preventie van 

besmetting door Covid-19 en de te nemen maatregelen

• Het dragen van een masker is in al onze faciliteiten en tijdens uw verblijf verplicht.



Maatregelen genomen in de Accommodaties

• De accommodaties worden na elk verblijf schoongemaakt met zeer effectieve 

desinfecterende producten

• Er wordt een specifieke reiniging van de manipuleerbare elementen uitgevoerd 

(deur- en raamkrukken, kranen, tv- en airconditioningbediening, magnetron, 

keukenbediening, tafels en stoelen ...)

• Voorafgaand aan de entree van de opdrachtgever vindt er een controle plaats voor 

schoonmaakbegeleiding.

• In de accommodaties vind je een witte tas in het welkomstpakket. Om de veiligheid 

van ons personeel te garanderen, dient u bij vertrek het beddengoed binnen te 

deponeren.

• Je hebt de beschikking over Voorzieningen voor de badkamer en in de Premium 

accommodaties heb je ook badhanddoeken.



Maatregelen genomen in het restaurant

• De door de overheid opgestelde beveiligingsprotocollen ten aanzien van capaciteit

en bezetting zullen strikt worden nageleefd.

• De maximale bezetting van de tafels en de coëxistentiegroepen die bij elkaar

kunnen zitten, wordt bepaald door de gezondheidsautoriteiten.

• De klant heeft desinfecterende gel bij de ingang van het restaurant en moet het

masker aanhouden tot aan de tafel.

• In het geval van rokers, moeten ze minimaal 2m aanhouden. weg met de rest van

de diners.

• De klant kan een willekeurige tafel klaar hebben staan, anders zal hij moeten

wachten op de instructies van het kamerpersoneel

• Na elke onderhoudsbeurt worden de gebruikte oppervlakken (tafels, stoelen, bar)

gereinigd en gedesinfecteerd.

• Er wordt een kanaal voor online bestellingen en een afhaalbrief ingeschakeld

• Betaling geschiedt bij voorkeur met een kaart.



Maatregelen genomen in de gemeenschappelijke badkamers

• De door de overheid opgestelde beveiligingsprotocollen ten aanzien van capaciteit

en bezetting zullen strikt worden nageleefd.

• Het gebruik van maskers is verplicht voor het gebruik van deze faciliteit.

• De klant krijgt desinfecterende gel voor de handen en desinfectieproducten voor

de toiletten

• De reinigingsfrequentie zal worden verhoogd

• De toiletten worden schoongemaakt met naar behoren gecertificeerde zeer

efficiënte producten.

• Er wordt een specifieke reiniging uitgevoerd op die manipuleerbare elementen

zoals kranen, handgrepen, deuren, douches, toiletten ...



Maatregelen genomen in de Pools

• De door de gezondheidsautoriteiten opgestelde beveiligingsprotocollen met

betrekking tot capaciteit en bezetting zullen worden nageleefd.

• Minderjarigen worden begeleid door volwassenen.

• Het team van strandwachten zorgt voor de juiste toepassing van de regels en kan de

bijbehorende maatregelen nemen.

• In het zwembad en in de solariumzone moet sociale afstand worden gehandhaafd

met andere mensen die geen lid zijn van de coëxistentiegroep.

• Het zwembad wordt volgens instructies van de gezondheidsautoriteiten twee keer

per dag gedesinfecteerd.

• Als een klant symptomen vertoont, moet hij de faciliteit verlaten en het

bijbehorende protocol toepassen.

• Het wordt aanbevolen om uw badpak en handdoek te wassen na uw verblijf in het

zwembad.


