Nieuwsbrief Camping Laône 37
Coronavirus update
Belangrijke informatie
De camping is weer open, over het algemeen is het de afgelopen
week prima verlopen, naar aanleiding van een aantal vragen zetten
we nogmaals alle regels op een rijtje inclusief de versoepelingen van
de persconferentie van 6 mei jl.:
Nieuwe regels:
 Beperkte visite is toegestaan van 09.00 tot 19.00 uur, mits de
maatregelen van het RIVM (*zie hieronder) strikt worden gevolgd.
Overnachten voor visite blijft dus verboden.
 de algemene parkeerplaatsen zijn weer beschikbaar
 parkeren van eventuele 2e auto in overleg met de beheerder
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bestaande regels:
 Overnachten is alleen toegestaan voor de eigenaar van de caravan
en zijn/haar directe gezinsleden
 Zorg bij controle dat u huurovereenkomst/contract met de stichting
kunt overleggen
 Iedereen op de camping moet zich bij controle kunnen identificeren
door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of
rijbewijs)
 Het toiletgebouw is en blijft gesloten tot in ieder geval 1 juli, wie dus
niet over een eigen riool aansluiting beschikt (chemisch toilet is niet
voldoende) kan niet naar de camping komen
 Het kantoor is gesloten, beheerder is via het mobiele nummer te
bereiken (bellen, sms of WhatsApp). Nummers zie groene kolom
 Wasmachine gebouw en garage zijn gesloten
 Kruiwagens zijn te gebruiken op eigen risico, graag handvaten zelf
schoonmaken/ontsmetten voor en na gebruik en gebruik
handschoenen
 Spelen in de speeltuin (voor kinderen t/m 12 jaar) is op eigen risico,
zorg ervoor dat het daar niet te druk wordt
*RIVM maatregelen:
 Blijf zoveel mogelijk thuis (lees: op uw campingplaats)
 Ontvang zo min mogelijk bezoek
 Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen
 Ga alleen naar buiten als het nodig is
 Zorg voor goede hygiëne maatregelen: goed handen wassen,
hoest en nies in elle boog, schud geen handen etc.
 Heeft u koorts, keelpijn, bent u verkouden, blijf dan thuis (kom
dus niet naar de camping)
Dit alles onder voorbehoud. Mocht de regering/veiligheidsregio data
of maatregelen wijzigen, dan hoort u dit van ons.
Bij overtreding van de regels heeft het bestuur het recht u de toegang
tot de camping te weigeren c.q. u van het terrein te verwijderen.
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