Als beheerders zijn wíj verantwoordelijk voor het handhaven van
de Corona richtlijnen van het RIVM en van de Regionale Veiligheid Diensten.
Alle gasten dienen zich aan de richtlijnen te houden op straffe van
verwijdering van ons terrein. En ja, dit geldt óók voor u en óók als het rustig is!
Tijdens het echte hoogseizoen treden andere protocollen in werking.
Volg altijd de aanwijzingen over looproutes en wachtruimtes.
Uw chemisch toilet of toiletemmer mag u alleen legen aan de achterkant van het sanitairgebouw, dus niet bij
de wc’s!
Kinderen beneden de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het gebouw gebruiken.
In dit gebouw zijn 2 dames wc’s en 2 heren wc’s in gebruik. U kunt zelf even kijken of er een beschikbaar is.
Zo niet, dan altijd buiten het gebouw wachten.
Als het wat drukker is, zijn er ook in de unit achter het sanitairgebouw 2 x 2 wc’s open.
In het sanitairgebouw zijn ook 2 x 2 wascabines en 2 x 2 douches beschikbaar. Voorlopig (als het nog niet te
druk is) kunt u ook hier steeds zelf even kijken of er plaats is. Zo niet : later terug komen of buiten wachten.
De wasserette, de babyruimte en de gezinsdouche mag u alleen gebruiken ná reservering in de receptie.
In de hal van het gebouw zijn 2 warm watertappunten die u kunt gebruiken om warm water te halen.
Wassen of afwassen is verboden in het gebouw zelf.

U bent verplicht om uw handen te ontsmetten vóórdat u de ruimtes binnen gaat.
U kunt hiervoor de spuitflacons gebruiken die gevuld zijn met een 70% alcoholoplossing.
Indien u dat wenst kunt u zelf zaken als deurknoppen en kranen schoonmaken met een chlooroplossing.
Ook deze oplossing zit in spuitflacons. Papier dat u gebruikt heeft graag in de vuilnisbakken gooien en niet in
de wc pot!!!
In deze tijden moet alles anders. Dat wil prima als we allemaal ons steentje bijdragen. Om te beginnen door
de boel netjes achter te laten. Eigenlijk vanzelfsprekend, maar nu ook van wezenlijk belang. Het kost ú
misschien 3 minuutjes extra, maar alles iedereen dat doet, hebben we het allemaal een heel stuk fijner.
Douches : uw eigen haren van de plankjes, van de vloer en uit het putje halen, plankjes afnemen en vloer
droog trekken. Niets achter laten.
WC’s : remsporen verwijderen en spoelen met de deksel gesloten.
Wascabines : uw eigen haren verwijderen, tandpasta vlekken verwijderen enzovoort.
Uiteraard mag u verwachten dat er ook van onze kant extra aandacht gegeven worden aan de schoonmaak.

