
 

 

Protocol voor jachthaven en watersport-bedrijven 
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen 
 
Welkom 
 
Beste gast, 
 
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf. 
Ons bedrijf volgt 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. Wilt u meewerken aan onderstaande 
voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen? Voor alle klanten en gasten geldt: als u koorts 
hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.  
 
Hartelijk voor uw medewerking. 
 
Team Comfortparc Wessem 
 
 
 
Openstelling van het bedrijf 

 U bent welkom om naar uw eigen boot te komen, houd wel rekening met de afstandsnorm van 1,5 meter 
tot anderen. 

 Wij vragen u om niet met een groep van 3 of meer personen naar ons bedrijf te komen, eigen 
gezinsleden of partner zijn hiervan uitgezonderd. 

 De haven is wel / niet geopend voor passanten. 

 U kunt ons ook mailen of bellen zodat u bij vragen niet naar het havenkantoor hoeft te komen. 
 
Havenkantoor 

 Wij hebben het havenkantoor geopend / tijdelijk gesloten. 

 Wij houden afstand van elkaar en schudden géén handen. 

 Kom met 1 persoon tegelijk indien u bij de havenmeester moet zijn. 
 
Haventerrein 

 Wij vragen u op alle delen van ons terrein 1,5 meter afstand tot anderen te houden. 

 Let goed op als u over de steigers loopt! Daar is nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven. 

 De speeltoestellen zijn toegankelijk, maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander 
plekje om met uw (klein) kinderen te spelen. 
 
 
 



 

Sanitairgebouw  
Beide sanitairgebouwen zijn geopend. Echter dienen onderstaande maatregelen nageleefd te worden: 

 Maximaal 2 personen gelijktijdig toegestaan in het sanitair gebouw. 
 U bent verplicht na iedere douchebeurt de wanden en de vloer te reinigen met de daarvoor 

bestemde trekker(s). 
 Personen uit 1 huishouden worden verzocht zoveel mogelijk gelijktijdig gebruik te maken van het 

sanitair. 
 
Wij verzoeken gasten die in het bezit zijn van eigen sanitair op de boot of in de camper/caravan zoveel 
mogelijk gebruik te maken van het eigen sanitair.  
 
Tewaterlating en het kranen van boten 

 Tewaterlating kan plaatsvinden, de trailerhelling is open voor de vaste klanten. 
 
Horeca  

 De horeca voorziening is per 1 juni geopend.  
 

Dagbezoek/visite 

 Dagbezoek van mensen die géén ligplaatshouder zijn, is op dit moment helaas niet toegestaan. 

 Wij vragen u in deze uitzonderlijke situatie om geen derden uit te nodigen op uw boot.  
 
Informatievoorziening 
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die 
relevant zijn. 
 
Huisarts 
De huisartspraktijken in de buurt zijn:  
Huisartsen praktijk Dansen en Kessels +31 (0)475 566 799 
Ziekenhuis Roermond +31 (0)475 382 222 
 
Handhaving 
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons 
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende 
artikelen uit de HISWA Algemene Voorwaarden en het HISWA Haven- en Werfreglement:  

 HISWA Algemene Voorwaarden Lig- en bergplaatsen, Artikel 10, lid 1 en 4 

 HISWA Haven- en Werf regelement, Artikel 2, 3 en 7 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?  
Bel +31(0)475-561221 
Mail info@comfortparc.com   
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