
 
 

Protocol voor kampeergasten van Parkcamping ‘t Ravenest 
 
Beste kampeergast, 
 
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf. 
Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een 
aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u meewerken aan onderstaande 
voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?  
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan thuis. Dit 
geldt ook voor uw gezinsleden.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Familie Geurtsen 
Parkcamping ’t Ravenest 
0341-352159 
info@ravenest.nl 
 
Boekingen en betalingen 

• U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen info@ravenest.nl 
of bellen 0341-352159. 

• Betaal online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening. 
 
Receptie 

• Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen. 

• Kom met 1 persoon tegelijk naar de receptie. 

• Is er al iemand binnen, wacht dan buiten. Wij vragen om uw geduld. 

• Als de receptie gesloten is, zijn wij via de Ring deurbel te bereiken. 
 
Sanitairgebouw 

• Het sanitairgebouw is, voor hygienische reiniging, dagelijks gesloten tussen 13.30 en 14.30 uur.  

• Draag, indien gewenst, latex handschoenen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Bij een bezoek aan het sanitairgebouw, hangt u uw plaatslabel aan het haakje van de betreffende ruimte 
die u gaat bezoeken. (Neem na ieder bezoek uw plaatslabel weer mee) 

• Is de betreffende ruimte die u wilt bezoeken bezet? Voor de privacy en rust van uw medekampeerders, 
graag bij uw eigen kampeermiddel wachten. 

• Was na ieder bezoek aan het sanitairgebouw de handen zorgvuldig en desinfecteer ze met de 
desinfecterende handgel. Deze hangt buiten. 

• In de toiletruimtes staat hygienische toiletreiniger, spray dit naar behoefte op wc papier om voor gebruik 
de toiletbril mee te reinigen. 

• Laat het toilet altijd schoon achter, vervuiling graag direct melden. 

• Gebruik bij voorkeur uw eigen toilet in uw kampeermiddel. 

• Het is niet toegestaan af te wassen bij/in het toiletgebouw. Maak gebruik van uw eigen kampeermiddel 
of afwasteiltjes bij uw caravan of camper. 

• Het chemisch toilet is open, gelieve deze na gebruik graag goed naspoelen en schoon achterlaten. 

• Gebruik een desinfectiedoekje om de kraan en/of deurklink mee vast te pakken. Gooi het doekje na 
gebruik in de prullenbak (niet in het toilet). 

• In de doucheruimtes staat Hygienische badkamer reiniger tot uw beschikking. Indien gewenst kunt u hier 
de doucheruimte mee insprayen. 

• Voor elkaars hygiene, alle vervuiling direct bij de receptie melden. 



 
 

Voor onze gasten 

• Houdt 1,5 meter afstand 

• Was vaker je handen 

• Hoest en nies in je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Schud geen handen 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging (tot 38˚C). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38˚C) en/of benauwdheidsklachten. 

• Lees vooraf de aangescherpte maatregelen van het recreatiebedrijf 

• Volg altijd de aanwijzingen van de beheerders op. 

• Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). 
 
Dagbezoek / Visite 

• Dagbezoek is welkom, mits zij niet ziek of verkouden zijn. 

• Dagbezoek altijd vooraf aanmelden op de receptie. 

• U dient uw dagbezoek van ons protocol op de hoogte te stellen.  

• Voor dagbezoek, vanaf 10 jaar, rekenen wij het dagtarief van € 1,50 p.p. 
 
Overnachten van bezoek 

• We krijgen veelvuldig de vraag of bezoek in een recreatieverblijf toegestaan is. Waaronder ook het 
logeren van (volwassen) kinderen en kleinkinderen. 
Hier gelden ook de afstandsnormen zoals eerder omschreven. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 
afstand te houden tot volwassenen. Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, 
maar wel 1,5 meter tot volwassenen. Volwassen onderling die niet tot één huishouden behoren, 
moeten een afstand van 1,5 meter tot elkaar houden. Sanitaire voorzieningen mogen wel gedeeld 
worden, mits men zich aan de afstandsnorm houdt. Als bezoek blijft overnachten, betalen zijn het 
nachttarief. 

De link van de noodverordening van de VNOG: 
https://www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen/2236-nieuwe-noodverordening-per-1-juli-
faq.  

Terrein 

• Wij wijzen uw plek. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 

• De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander 
plekje om met uw kinderen te spelen. 

 
Informatievoorziening 
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die 
relevant zijn. 
 
Huisarts 
De huisartspraktijken in de buurt zijn:  
Praktijk de Korenmolen, 0341-357373 
Praktijk Da Costa, 0341-351574 
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Handhaving 
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons staan 
centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende RECRON Algemene 
Voorwaarden:  

• Toeristische gasten: RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch verblijf, artikel 9 lid 3 

• Seizoensgasten: RECRON Algemene Voorwaarden Seizoensplaatsen, artikel 9 lid 3 

• Vaste gasten: RECRON Algemene Voorwaarden voor Vaste Plaatsen, artikel 11, lid 1a 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?  
Bel: 0341-352159 
Mai:l info@ravenest.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


