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Nieuwsbrief Camping Laône 37 

 

Corona virus 
update 

 

 
 
 

Bekijk hier de 
volledige 

noodverordening 
 

Sinds 15 mei zijn er weer versoepelingen doorgevoerd door de Veiligheidsregio Zeeland. Met deze 
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Eigenlijk is er maar 1 versoepeling met betrekking tot onze 
camping: het verhuur van de caravan aan derden is niet langer verboden, dus ook het uitlenen/ter 
beschikking stellen van de caravan aan kinderen, kleinkinderen, ouders of andere familieleden is weer 
mogelijk per 15 mei. Hier zit 1 belangrijke restrictie aan: Er mag alleen aan één gezamenlijk huishouden 
worden verhuurd.  
Onder een gezamenlijk huishouden wordt verstaan: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, 
geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de 
basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn. Verhuur aan vriendengroepen of personen uit 
meerdere gezinnen is dan ook niet mogelijk. Dit betekent dus dat als u de caravan bijvoorbeeld uitleent 
aan uw kind met zijn/haar gezin, u zelf dus niet mag blijven overnachten. Overdag samen verblijven is geen 
probleem mits de regels van het RIVM (o.a. anderhalve meter, max. 3 personen) worden nageleefd. Dit 
wordt gezien als visite. Overnachten mag dus altijd maar met 1 gezin/gezamenlijk huishouden, hierbij hoeft 
de eigenaar dus niet meer aanwezig te zijn. 
 
Hoe gaan we dit regelen: 

 Verhuur/ter beschikking stellen moet van te voren gemeld worden bij de beheerder via 
info@campinglaone37.nl of via WhatsApp: +31-(0)6-53750593 

 In de bijlage is hiervoor een tarievenlijst bijgesloten deze kan ingevuld teruggestuurd worden via 
WhatsApp (foto van de ingevulde lijst) of via de email. 

 Betaling kan op afspraak of tijdens kantooruren (zie hieronder) bij voorkeur via de pinautomaat 
 Mocht dit voor u problemen opleveren dan kan in overleg het bedrag overgemaakt worden op de 

rekening van de Stichting. 
 
Verder willen wij nog een paar onduidelijkheden verduidelijken: 

 Er is even sprake geweest dat visite tot 10 personen zou worden toegestaan, dit is door premier 
Rutte teruggedraaid, hiervoor zijn de meeste huizen niet groot genoeg om de anderhalve meter 
afstand te kunnen bewaren. De regel is en blijft dus maximaal 3 personen. Oogluikend laten we 
visite van 2 volwassenen met 2 kinderen t/m 12 jaar toe, omdat voor de kinderen de anderhalve 
meter regel niet geldt. 

 Er was even sprake van dat de regel: overnachten is alleen toegestaan voor de eigenaar van de 
caravan en zijn/haar directe gezinsleden zou worden losgelaten. Dit is helaas niet het geval. Of dit 
nu is teruggedraaid is of dat hierover verkeerde informatie in de pers is verschenen, dat is niet 
helemaal duidelijk, maar de noodverordening is duidelijk: alleen één gezamenlijk huishouden wordt 
toegestaan. Uiteraard hebben we hierover ook diverse keren email contact gehad met de 
Veiligheidsregio Zeeland. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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Belangrijke informatie (in rood de wijzigingen) 
 
De regels op een rij: 
 Beperkte visite (maximaal 3 personen) 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. 

 Verhuur/ter beschikking stellen van de caravan is onder 
bovenstaande restricties mogelijk  

 de algemene parkeerplaatsen zijn weer beschikbaar 
 parkeren van eventuele 2e auto in overleg met de beheerder 
 Overnachten is alleen toegestaan voor de eigenaar van de 

caravan en zijn/haar directe gezinsleden/gezamenlijk huishouden 
tenzij de caravan is verhuurd/uitgeleend (uitleg hierboven) 

 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 of chemisch toilet beschikt kan 
niet naar de camping komen 

 chemisch toilet is inmiddels toegestaan, afstorten moet via eigen 
riolering, er is geen stortkoker aanwezig op de camping 

 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 

 
*RIVM maatregelen: 

 Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 
 beperk 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 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 29 mei en 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,- 
 


