Dit zijn de maatregelen die wij nemen tijdens de heropening van 15 juni a.s.:
✅Het sanitair gebouw gaat vanaf maandag 15 juni open!! Vanaf dat moment zijn gasten met en zonder eigen
sanitaire voorzieningen in hun kampeermiddel van harte welkom.
✅ Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen
1,5 meter afstand te bewaren.
✅Bij het sanitair gebouw is een verplichte looproute, handen moeten worden gedesinfecteerd en de toiletten
en douches zijn om-en-om afgesloten. Indien mogelijk, maak zoveel mogelijk gebruik van eigen sanitaire
voorzieningen in uw kampeermiddel.
✅ Bij binnenkomst receptie/schenkerij handen desinfecteren. Gelieve met zo min mogelijk mensen binnen
komen.
✅ Er staan bij het toiletgebouw desinfecteermiddelen die u kunt gebruiken. Graag voor/na gebruik chemisch
toilet, doucheruimtes en toiletruimte handen wassen en desinfecteren.
✅ De Uutkiek is helaas nog gesloten, u kunt dus geen tv kijken en/of boeken en spelletjes lenen.
✅ De schenkerij is beperkt open (binnen- en buiten op reservering). Dit geldt ook voor ons museum! Zie voor
openingstijden op de voordeur van de receptie/schenkerij.
✅ Moet u een betaling voldoen? Wij verzoeken u deze zoveel mogelijk per bankoverschrijving te voldoen. Wilt u
toch liever naar de receptie komen hiervoor? Houd dan voldoende afstand tot de medewerkers en andere gasten
en verricht de betaling bij voorkeur per pin. Ook voor overige vragen etc. over de camping/accommodaties s.v.p.
zoveel mogelijk communiceren via telefoon 06- 302 340 32 of email info@mariahoeveputten.nl
✅ Als de receptie/schenkerij gesloten is neem dan contact op met het telefoonnummer wat op de voordeur van
de receptie hangt of stuur een mail naar info@mariahoeveputten.nl zodat wij u de rekening kunnen sturen.
✅ Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken
die relevant zijn.
Verder is het belangrijk om te weten dat op onze camping dezelfde regels gelden als buiten de camping:
➡️ Kinderen van 13 en ouder en volwassenen die niet tot een gezamenlijke huishouding horen, houden altijd 1,5
meter afstand tot elkaar.
➡️ Huur van accommodaties/kampeerplaatsen met meer dan 2 personen in 1 accommodatie/kampeerplaats is
alleen toegestaan indien men een gezamenlijke huishouding voert
➡️ Bij de voorzieningen staan borden met aanwijzingen. Volg deze altijd op!
➡️ Houd altijd 1,5 meter afstand van onze medewerkers!
Vertoont u klachten tijdens uw verblijf: dan mogen wij u van overheidswege geen toegang verlenen tot onze
voorzieningen en gebouwen. Het is in ons aller belang dat iedereen de regels goed opvolgt, zodat we de
Coronaperiode zo snel mogelijk door komen.
Voor officiële informatie over het coronavirus en gezondheidsadvies adviseren we u de site van het RIVM te
raadplegen.

