Nieuwsbrief Camping Laône 37
Coronavirus update
Belangrijke informatie (in rood de wijzigingen)

Camping Laône 37
Laône 37
4325 EJ Renesse
Telefoon: +31-(0)111-462975
Beheerder: +31-(0)6-53750593
Res.beheerder: +31-(0)6-53750594
Email algemeen:
info@campinglaone37.nl
Email belangenvereniging:
belang@campinglaone37.nl
Email stichting:
stichting@campinglaone37.nl
Website:
www.campinglaone37.com
Belangrijke links:
website Zeeland veilig
website veiligheidsregio Zeeland
website RIVM
website Rijksoverheid

De regels op een rij:
 Visite is niet meer aan tijden en max. 3 personen gebonden, wel
blijft de 1,5 meter afstand regel van toepassing.
 Verhuur is volledig toegestaan vanaf 1 juni. Vanaf dat moment
geldt dat mensen die niet tot 1 huishouden behoren, altijd (dus ook
binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moet men
toegang tot eigen sanitair hebben.
 Logees ontvangen mag vanaf heden, mits de 1,5 meter afstand
regel in acht wordt genomen
 Het kantoor is in het weekend en vakantiedagen beperkt geopend
van 11:00 tot 12:00 uur, verder is de beheerder via het mobiele
nummer te bereiken (bellen, sms of WhatsApp). Nummers zie groene
kolom. Graag 1 persoon tegelijk in het kantoor, de volgende
persoon graag even buiten wachten
 Wasmachinegebouw en garage zijn gesloten tot 1 juli
 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
 Het toiletgebouw blijft gesloten tot 1 juli, de toiletten zouden
overdag open mogen, maar wasgelegenheid en douches niet,
aangezien deze zichbij ons in 1 ruimte bevinden, hebben we
besloten het gebouw dicht te houden.
 De belangenvereniging beraadt zich hoe ze de jaarvergadering
vorm zullen geven, hierover in de volgende nieuwsbrief meer
informatie.
 Informatie in het Duits
*RIVM maatregelen:
 Doe de boodschappen zo veel mogelijk alleen
 Zoek de rustige (strand)plekken op (een strandovergang
verder)
beperk bezoek Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen
 Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
 Zorg voor goede hygiëne maatregelen: goed handen wassen,
hoest en nies in elleboog, schud geen handen etc.
 Heeft u koorts, keelpijn, bent u verkouden, blijf dan thuis (kom
dus niet naar de camping)
De volgende versoepelingen van de Veiligheidsregio Zeeland staan
gepland voor 1 juli (onder voorbehoud en mits het Corona virus onder
controle blijft). Uiteraard houden wij u op de hoogte, zodra alles
duidelijk is voor de situatie op onze camping.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
noodverordening. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening. Mocht de
Stichting door uw toedoen eveneens een boete ontvangen, dan zullen
we deze op de kampeerder verhalen. Boete bedraagt per persoon
€390,- en voor de Stichting kan dit oplopen tot €4350,-
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