
 

Corona Overeenkomst KWEETAL 
Voorwaarden (kort):  

- U voldoet aan en garandeert de 1,5 meter regel tussen gebruikers (gasten/gezinnen); 

- U voldoet aan de algemene hygiëne maatregelen opgesteld door het RIVM; 

- Gebruikers mogen niet gelijktijdig aanwezig zijn in een gezamenlijke ruimte. 

- Gebruikers mogen geen gebruik maken van gezamenlijk wasgelegenheden die niet toe te 

wijzen zijn aan een bepaalde gebruiker (denk aan wastafels) 

Afspraken voor het gebruik van het sanitair gebouw 

Sanitair gebouw 

1. U wordt tijdens een tijdsblok een toilet en douche uniek voor u als gast/gezin toegewezen; 

De sanitaire ruimte is voor u alleen toegankelijk tijdens het aan u toegewezen tijdsblok; 

2. U tekent een overeenkomst als gebruiker, waarin u de regelgeving is vastgelegd en waarbij u 

er ook op gewezen bent uw eigenverantwoordelijkheid te nemen en er alles aan te doen om 

te voldoen aan de gestelde voorwaarden (1,5 meter/ hygiëne/ etc.); 

3. Het is verboden om deze ruimte voor anderen dan leden uit het eigen gezin te laten 

gebruiken; 

4. Op de deur van het toilet en op de deur van de doucheruimte en wasbak, die u zijn 

toegewezen staat duidelijk de naam van u als gebruiker met het tijdsblok. Uw douche en 

toilet en wasbak zijn voordat u er gebruik van maakt schoongemaakt door ons; 

5. Om te voorkomen dat meerdere gasten/ gezinnen in 1 sanitair gebouw aanwezig zijn doet u 

de ingang op slot aan de binnenkant. Het buitenlicht brandt tijdens uw tijdsblok aan de 

buitenzijde van het gebouw, zodat eenieder die buiten is ziet dat het gebouw in gebruik is;  

6. Er is een markering aangebracht op het pad dat toegang geeft tot de sanitaire ruimte, met de 

duidelijke 1,5 meter afstand; 

7. Er is desinfecterende gel bij de ingang van het sanitair gebouw. Was, om te ontsmetten, 

eerst uw handen, alvorens u het gebouw betreedt/deurklink aanraakt; 

8. Er staat als u binnen komt, aan uw linkerhand een desinfecterend reinigingsmiddel op uw 

naam. U mag dan ook alleen het middel dat aan u is toegewezen gebruiken in de ruimte, dit 

om te voorkomen dat het materiaal van hand tot hand gaat. Bij vertrek laat u de op naam 

gestelde desinfectans weer achter bij de uitgang. U mag het materiaal dus niet meenemen; 

9. Ook de wasbak staat op naam, zodat u na toiletgebruik in die specifieke bak uw handen kunt 

wassen; 

10. Deze handout maakt duidelijk voor u als gebruikers wat de voorwaarden/ richtlijnen zijn.  Op 

diverse plaatsen hangen aanwijzingen en voorschriften op; 

11. In verband met de hogere kosten betaalt u voor het gebruik van het sanitaire gebouw, onder 

de geldende regelgeving, € 2,50 extra per tijdsblok; 

 

CONTROLE BOA 

Zowel vanuit de geldende noodverordening waarin een duidelijk verbod is voor sanitaire gebouwen 

die openbaar toegankelijk zijn kan Kweetal controles verwachten vanuit de gemeente Molenlanden 

om te kijken of conform alle voorwaarden wordt gehandeld. U dient zich dus strikt aan deze 

regelgeving te houden en daar tekent u ook voor. 

  



 

Adviezen  

-voor het gebruik van de watertap: -Gebruik handschoenen 

-voor het gebruik van de afvallocatie:-Gebruik handschoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeengekomen:  

Familie/gast:      Datum:  

Handtekening:      Afgesproken blok(ken): 
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