
 

 

Protocol voor kampeer- en bungalowbedrijven 
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 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 
 
 
Betalingen 

 Betaal online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening. De receptie is momenteel gesloten. 
 
Receptie = geopend 

 Ook Telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08.30 – 17.00 uur.  

 Kom met 1 persoon tegelijk indien u de havenmeester nodig heeft. 
 
Terrein 

 Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 

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

 
Sanitair 

Het sanitair is  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.  

Restaurant The Beacon 

 Is per 1 juni geopend. 
 
Vaste gasten 

 Heeft u een vaste seizoenplaats, dan kunt u gewoon komen.  

 Het sanitairgebouw op de camping en in de jachthaven zijn momenteel gesloten, gelieve het sanitair in 
uw eigen caravan/camper te gebruiken. 

 
Dagbezoek/visite 
Dagbezoek of visite is op dit moment helaas niet toegestaan. 
 
Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen  
Zie hierboven. Wij laten op dit moment geen derden toe op onze bedrijf.  
 
Animatie  
Voorlopig zijn alle activiteiten afgelast. 
 
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 
RECRON Algemene Voorwaarden:  

 Toeristische gasten: RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch verblijf, artikel 9 lid 3 

 Seizoensgasten: RECRON Algemene Voorwaarden Seizoensplaatsen, artikel 9 lid 3 
 
Vragen 
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?  
Bel +31 (0)475-561221 of Mail info@comfortparc.com  
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