
Protocol voor chaleteigenaren van Parkcamping ’t Ravenest          23-01-2021 

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. Wil je 
meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?  
Voor alle gasten geldt: als je koorts hebt of verkouden bent kom je niet naar ons bedrijf. Blijf 
dan thuis. Dit geldt ook voor alle gezinsleden.  
 

•        Houd 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 

• Blijf zoveel mogelijk op de eigen kavel 

• Contact met de receptie, graag zoveel mogelijk telefonisch of per mail 

• Het sanitair gebouw mag niet  betreden worden, deze is uitsluitend bestemd voor    

kampeergasten. 

• Per recreatieverblijf is slechts 1 huishouden toegestaan. 

• Het is toegestaan om het chalet uit te lenen aan de eigen kinderen, ouders en 

eventuele broers/zussen (mensen uit de eerste ring) , die met elkaar behoren tot 1 

huishouden. 

!! Stel hen op de hoogte van ons protocol, voordat zij het park betreden. 

!! Stel vooraf de receptie via een mail of telefonisch op de hoogte, als personen   

               uit de eerste ring gebruik komen maken van het chalet en met hoeveel  

               personen zij aanwezig zijn. 
 

Dagbezoek / Visite 

• Dagbezoek / Visite van buiten ons park is welkom, mits zij niet ziek of verkouden zijn. 

• Per dag is per chalet maximaal 1 persoon visite (ouder dan 13 jaar) toegestaan. 

• Visite dient, voordat zij het park betreden, van ons protocol op de hoogte te zijn 
gebracht. 

• Bij groepen van 2 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. 
Personen in hetzelfde huishouden zijn hiervan uitgezonderd. 
 

Avondklok 

• De avondklok geldt overal, dus ook op de camping en het chaletpark. In heel 
Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari t/m 9 februari en avondklok. Dat betekent 
dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Er 
gelden uitzonderingen. Die vind je op www.rijksoverheid.nl/avondklok . Moet je 
wegens dringende redenen toch naar buiten? Dan vind je hier een Eigen Verklaring 

 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/avondklok
file:///C:/Users/Ravenest/Documents/Camping/Corona/Eigen_verklaring_avondklok.pdf


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. 

De link van de noodverordening van de VNOG: 2020_11_18_Noodverordening_VNOG.pdf 

Werkzaamheden door externe partijen 

• Het is mogelijk om onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan 
recreatieverblijven door derden, bijvoorbeeld het repareren van de koelkast of 
onderhoud gastoestellen. Ook hierbij geldt als voorwaarde dat de afstand van 1,5 
meter gewaarborgd blijft. De monteur draagt bij voorkeur plastic handschoenen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkcamping ’t Ravenest 23-01-2021 

https://www.vnog.nl/images/Nieuws/Corona/ALLEEN_DOOR_ROBERT_TE_GEBRUIKEN/noodverordeningen/2020_11_18_Noodverordening_VNOG.pdf

