
 

 

Lieve gasten,  

Hartelijk welkom op onze camping. In verband met Covid-19 hebben wij op dit moment een aantal 
maatregelen genomen. Wij volgen 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. Wij 
vragen u om onderstaande maatregelen door te nemen en ook op te volgen voor uw en onze 
gezondheid.  

Bij aankomst vragen wij u het volgende: 

- Aanmelden in de receptie 
- 1 persoon tegelijk in de receptie 
- Graag afstand houden van ons 
- Samen met ons wordt er een plek uitgezocht, houdt 1,5 meter afstand tot anderen. 

Op de camping: 

- Volg bij het sanitair gebouw te pijlen op de grond. 
- Bij de uitstort van het chemisch toilet 1 persoon tegelijk. Wacht op gepaste afstand wanneer 

iemand anders aan het legen is. 
- De kranen en het chemisch toilet worden meerdere keren per dag gereinigd. 
- Het is niet mogelijk om af te wassen bij het sanitair gebouw. Wel kunt u bij het sanitair 

gebouw warm water halen (1 persoon tegelijk houdt voldoende afstand) afwassen doet men 
op de eigen kampeerplek. 

- Bezoek moet vooraf overlegd worden met ons. 
- Gelieve onze camping kat niet aaien. 

Wat u zelf kunt doen om gezond te blijven: 

- Geef geen handen, knuffels of kussen 
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
- Was regelmatig uw handen, langer dan 30 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 
- Meteen melden als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de huisarts of 

de huisartsenpost en informeer ons +316 16646546 (ook graag telefonisch om besmetting te 
voorkomen) 

Handhaving: 

Ook wij worden streng gecontroleerd door onze gemeente. Daarom vragen wij u deze maatregelen 
nauwkeurig op te volgen. 

 

Geniet van uw verblijf! 

Heel veel Liefs,  

Barry & Esther Camping Julianadorp Aan Zee 

 


