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Protocol  
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

 

Welkom 

Beste gast, 

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 voor uw medewerking! 

Familie Blokhuis 

06 53 27 58 73 info@kweetal.com 

KWEETAL 

 

Boekingen en betalingen 

U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen 

info@kweetal.com of bellen +31 6 53 27 58 73.  

Betaal contant of gepast in de door ons beschikbaar gestelde enveloppe zodat u niet naar de receptie 

hoeft voor de rekening. Contactloos betalen per pin is ook mogelijk op afspraak. 

Receptie 

Wij zijn alleen geopend op afspraak en zullen afstand van u houden.  

Wij schudden geen handen.  

Kom met 1 persoon tegelijk.  

Wij vragen om uw geduld.  

Terrein 

Wij wijzen uw plek.  

Houd 1,5 meter afstand tot anderen.  

De kinderboerderij is toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander 

plekje om u te vermaken. 

Sanitairgebouw 

Het sanitairgebouw wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.  

Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt tot één persoon.  
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Let op bij betreding op de voorschriften en houd 1,5 meter afstand.  

Wij checken met regelmaat of iedereen zich hieraan houdt.  

De douches worden uitsluitend gerouleerd gebruikt en na onderteken van een overeenkomst zijn 

deze alleen te gebruiken in het aan u toegewezen tijdvak. De douches worden met grote regelmaat 

schoongemaakt.  

De wasbakken (voor vaat) zijn buiten gebruik. Het is niet toegestaan af te wassen bij/in het 

toiletgebouw. Maak gebruik van uw eigen kampeermiddel of afwasteiltjes bij uw caravan of tent. 

Dagbezoek/visite 

Dagbezoek of visite is toegestaan, maar mogen geen gebruikmaken van het sanitairgebouw. 

Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen is niet toegestaan. 

Handhaving 

Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons 

staan centraal bij onze voorschriften. Wij zullen deze maatregelen dan ook handhaven en 

controleren. U wordt de toegang tot ons terrein en sanitairgebouw ontzegd bij overtreding. 

Vragen 

Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders? 

Bel of app met Lammert Blokhuis +31 6 53 27 58 73 

Mail info@kweetal.com 
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Beste gast, 

In deze flyer vindt u informatie over de maatregelen die wij nemen om verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. 

 

Extra hygiëne 

In de eerste plaats zorgen we voor extra goede hygiëne.  

Dat betekent dat:  

• de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” worden extra gereinigd met 

professionele middelen; 

• voor betreding van de sanitaire ruimte u, uw handen desinfecteert met het door ons 

geleverde materiaal. Dit is voor iedereen verplicht! 

 

Wat kunt u zelf doen? 

• Geef geen handen, knuffels of kussen 

• Houd 1,5meter afstand van elkaar 

• Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep 

• Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 

• Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke 

huisarts 

Het coronavirus 

Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. 

Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper 

besmettingsgevaar. 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM en 

de Rijksoverheid. We staan in nauw contact met de lokale instanties (GGD), brancheorganisatie SVR 

en de gemeente die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus. 

Wij hopen dat u zorgeloos van uw verblijf kunt genieten. 

Met vriendelijke groet, 

Familie Blokhuis 


