
Na de inspanning, 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 ingang bij de receptie en houden 

veiligheidsafstanden

• Wij zorgen voor handschoenen en desinfecterende gel en 

beperken direct contact door middel van beschermende 

schermen. Ons team staat altijd voor u klaar met handschoenen.

• We faciliteren online inchecken zodat uw verblijf bij de receptie 

minimaal is

• Betaling geschiedt bij voorkeur per kaart. De datafoon wordt 

beschermd in een tas

• De sleutels worden gedesinfecteerd voordat ze in zakken worden 

afgeleverd

• Er zal een informatiedocument over de preventie van besmetting 

door Covid-19 worden bezorgd

• Externe oppervlakken worden gereinigd na aandacht voor elke 

klant



Maatregelen genomen in de accommodaties

• De accommodaties worden na elk verblijf schoongemaakt met 

zeer effectieve producten

• Er zal een specifieke reiniging van de manipuleerbare 

elementen worden uitgevoerd (deur- en raamgrepen, kranen, 

tv- en airconditioningbediening, magnetrons, keukenbediening, 

tafels en stoelen ...)

• Vóór het nieuwe verblijf wordt een ozonbehandeling toegepast.



Maatregelen genomen in het restaurant

• De door de overheid gespecificeerde beveiligingsprotocollen

worden strikt in acht genomen qua capaciteit en bezetting

• Bij de ingang van het restaurant krijgt de klant desinfecterende

gel en handschoenen voor eenmalig gebruik

• Er wordt een informatief document over de preventie van

besmetting door coronavirus bezorgd

• Obers dragen handschoenen en maskers bij de klantenservice

• Na elk onderhoud worden de gebruikte oppervlakken (tafels,

stoelen, de bar) schoongemaakt en gedesinfecteerd

• Een online bestelkanaal en een afhaalbrief worden

ingeschakeld

• Betaling geschiedt bij voorkeur per kaart. De datafoon wordt

beschermd in een tas



Maatregelen genomen in de communautaire 
toiletten

• De door de overheid gespecificeerde beveiligingsprotocollen

worden strikt in acht genomen qua capaciteit en bezetting

• De klant krijgt desinfecterende gel

• De reinigingsfrequentie wordt verhoogd

• De toiletten worden schoongemaakt met zeer efficiënte

gecertificeerde producten.

• Specifieke reiniging zal worden uitgevoerd op die manipuleerbare

elementen zoals kranen, handgrepen, deuren, douches, toiletten

...

• De ruimtes zullen dagelijks worden gesloten om

ozonbehandelingen toe te passen.


