Welkom op Camping de Zandhegge
EXTRA INFO IVM MAATREGELEN CORONA (aangepast 14 oktober)
• Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en volgen het protocol van
•
•
•
•

onze branche organisatie HISWA-RECRON
Heb je verkoudheidsklachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
Houd > 1,5 meter afstand van mede gasten en medewerkers
Houd je aan de instructies op het terrein volg de aanwijzingen van het personeel op
De sanitair gebouwen zijn geopend (een aantal wastafels en douches gesloten)
Graag het bord buiten het gebouw gebruiken om de douche/wc op bezet te zetten, na
gebruik weer op vrij zetten. Beperk het gebruik! Doe wat kan op de eigen plaats (afwassen,
tandenpoetsen, scheren enz.) Lees goed de instructies en informeer jullie kinderen.

• Op de receptie/winkeltje zijn maximaal 4 personen tegelijk welkom
S.v.p. zoveel mogelijk communiceren via telefoon 0578-613936 of email info@zandhegge.nl

• Horeca gesloten
De horeca is helaas gesloten, wel is het mogelijk om eten af te halen via het afhaalloket.
Bestellen én betalen kan via https://zandhegge.menuapp.nl na de bestelling kan de
betaling via Ideal afgerond worden.

• Afhaalloket geopend alle dagen geopend t/m 25 oktober.
Afhalen van patat, snacks, ijsjes of een lekkere koffie to go kan aan het buitenloket of
binnen afgehaald worden. Je kunt online bestellen en betalen via Ideal. De bestelling is pas
definitief na betaling. https://zandhegge.menuapp.nl/ Geopend: 9:30-20:00 uur.

• Binnenspeeltuin dagelijks geopend
Reserveren raden we aan om teleurstelling te voorkomen. Kinderen die zelfstandig kunnen
spelen mogen in het toestel, niet in de zaal spelen/rennen! Geen ouders in toestel.

• Mondkapjes
U wordt vriendelijk verzocht om in de openbare gebouwen en binnen Heggies Speelschuur een mondkapje
te dragen bij het verplaatsen. Aan tafel in de binnenspeeltuin mag deze af. (kinderen onder de 13 jaar
mogen zonder mondkapje naar binnen)

• Recreatie / knutselschuur
Knutselen graag zonder ouders: er is begeleiding. Bij het dansen en theater en andere activiteiten
ouders op afstand kijken. Overige activiteiten bij voorkeur buiten en tot 18 jaar geen beperkingen.

• Beperkt aantal bezoekers
max. 1 huishouden op bezoek (3 pers.) Aanmelden verplicht bij de receptie!
Wees verstandig, let op elkaar en overleg met elkaar. Alvast bedankt voor jullie medewerking. Fijn verblijf!
Koos en Lilian van Selm en Team Camping de Zandhegge

