
 

Corona maatregelen in het kort 
 
Geachte gast, 
 
Hartelijk welkom bij camping De Vossenburcht. Wegens de vele vragen rondom 
maatregelen tegen het Coronavirus, hebben wij de grote richtlijnen hier op 
papier gezet voor u. Voor het uitgebreider overzicht verwijzen wij naar de 
Corona-pagina op onze website, de documenten die op het informatiebord 
hangen en de richtlijnen die bij zwembad, horeca en sanitair gebouw hangen.  
 
Algemeen 

 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van je medegasten en van het 
personeel op de camping. 

 Blijf bij (symptomen van) klachten thuis en laat je testen op Corona. Het 
betreft de volgende klachten: neusverkoudheid, keelpijn, (lichte) hoest, 
benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 graden).  

 Was regelmatig je handen en gebruik desinfectiemiddel.  

 Praat niet langs de schermen heen wanneer dit ter veiligheid van ons 
personeel is opgehangen; bijv. het scherm bij de receptie en horeca.  

 
Brasserie – 0522 442 442 

 Voor een tafeltje binnen, dient u van tevoren telefonisch te reserveren. 

 Wij voeren een checkgesprek met u voordat u binnen plaats mag nemen.  

 Tafeltjes op het terras zijn niet te reserveren. 

 Maak gebruik van de schuifbordjes bij de toiletten in de brasserie.  

 Het is ook mogelijk om eten te bestellen en dit bij het loket af te halen of 
op de plek te laten bezorgen.  

 



Sanitair gebouw 

 Toegang tot het sanitair gebouw is alleen mogelijk met gebruik van je 
sep-card. Wegens verwachte kampeerdrukte en het tegengaan van 
teveel loop in het sanitair gebouw, krijgt men per kampeerplaats of 
verhuuraccommodatie één sep-card mee. Bij hoge nood kunt u gebruik 
maken van het toilet bij het zwembad.  

 Kleine kinderen dienen met begeleiding naar het sanitair gebouw te 
gaan. 

 Er zijn kranen afgesloten om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Ga dus 
ook niet voor deze kranen staan om in de spiegel te kijken o.i.d.   

 Geef het schoonmaakteam de ruimte! Stap niet langs de afzetting heen. 
 
Zwembad 
Er is geen speel- of drijfmateriaal toegestaan in het zwembad. Hier vallen 1-
persoons zwembandjes/zwemkurkjes voor kinderen niet onder. Trappetje 1 is 
de ingang in het water en bij trappetje 2 mag je het zwembad verlaten.  
Zwemtijd per leeftijdsgroep: 
 
08:00 – 10:00 uur -  18+ met maximaal 10 personen tegelijk.  
17:15 – 21:00 uur -  18+ met maximaal 10 personen tegelijk. 
 
De groep van 18+ kan het aantal personen tellen door middel van de 
beschikbare bakken (1 bak per persoon) waar de spullen in moeten worden 
gedaan. Wanneer er 10 personen in het zwembad liggen, gaat er een tijdsklok 
van 30 minuten in. Daarna dient er gerouleerd te worden.  
 
10:15 – 17:00 uur  -  Kinderen t/m 17 jaar – geen maximum aantal. 
 
De kinderen t/m 17 jaar dienen alle spullen in een eigen tas te doen. Er mogen 
geen handdoeken, slippers e.d. rondom het zwembad of op het rek worden 
neergelegd.  
 
Het is dus niet mogelijk dat ouders en kinderen tegelijk kunnen zwemmen. 
 
08:00 – 21:00 uur -  Peuter bad. Er mag één volwassene per kind mee het 
peuter bad in en volwassenen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden!  
 

Wij vragen uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. 
Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar! 

Bij voorbaat dank. 


