
Het niet opvolgen van deze extra huisregels kan 
directe verwijdering betekenen van Vakantiepark De Kleine Belties.

Wij volgen de richtlijnen
van het RIVM

Aangepaste maatregelen i.v.m.  Corona virus

Officiële berichtgeving volgen?
Scan de QR-code

Gebruik wegwerp handdoekjes

Extra huisregels

Wij volgen de regels van het RIVM en de Rijksoverheid. De gemeente verzorgt de handhaving hiervan.
Daarnaast zijn wij verplicht om toezicht te houden op de handhaving en zelf ook de handhaving uit te
voeren. Op last van de het besluit van het RIVM, de gemeente en de Rijksoverheid hebben wij per direct
de volgende parkregels ingesteld. U dient ten alle tijden deze regels op te volgen. Met het bezoeken van
ons park gaat u dan ook akkoord met de extra huisregels.

Extra huisregels m.b.t. voorschriften RIVM: 
 
- Groepsvorming c.q. samenscholing niet toegestaan. 
Bij uw accommodatie mag u alleen zijn met directe familieleden;
- U bewaart 1.5 meter afstand van andere gasten;
- Bij griepverschijnselen dient de gehele (directe) familie het park te verlaten;
- Er mogen geen begroetingen plaatsvinden door middel van een lichaamscontact. Het personeel van De Kleine
Belties zal vanuit bescherming tegen het Coronavirus geen technische dienst uitvoeren. 
 
 
 
Als u een boete krijgt (400 euro) krijgen wij dat als park ook (4000 euro). Dan zullen wij deze kosten op u verhalen.

Toelichting op het verbod van samenscholing:
 
- Samenscholing van kinderen tot 12 jaar toegestaan;
- Samenscholing betekend op ons park contact leggen met andere mensen dan uw directe familie;
- In het openbaar spreken met elkaar op minder dan 1.5 meter en 3 personen of meer;
- Het is ook niet toegestaan om met andere gasten op minder dan 1.5 meter afstand van elkaar te zitten;
- U dient ten alle tijden recreatief bij uw eigen accommodatie te zitten;
- Gebruik van de sportveldjes en bankjes is niet toegestaan;
- De speeltuintjes zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar.

Uitleg per accommodatie groep: 
 
Voor stacaravans, chalets, luxury Lodge en mobiele bungalows:
- Recreëren op eigen terrein is toegestaan. Gezamenlijk recreëren buiten de grenzen van uw eigen terrein is verboden;
- Binnen uw accommodatie is alleen directe familie toegestaan.
 
Voor kampeerplaatsen:
- Uw eigen terrein is afgebakend op 1 meter om uw caravan mits de grens zich eerder aandient;
- Binnen uw caravan/tent is alleen directe familie toegestaan;
- U dient gebruik te maken van de aangewezen facilitaire voorzieningen. Ook als u een voorziening aangewezen krijgt
die niet op gebruikelijke plaats zich bevind;
- Contact leggen voor de luifel is niet toegestaan. Ook als dit binnen de 1.5 meter plaats zal vinden.
- Binnen uw kampeer object is alleen directe familie toegestaan;
- Het sanitair mag betreden worden door maximaal 3 personen. U dient hier zelf toezicht op te houden;
 

Overige regels m.b.t. uitbraak Corona virus:
- U dient ten alle tijde elkaar te wijzen op deze extra huisregels.


