Verblijf op Het Hallse Hull in coronatijd
Deze zomer kamperen op Het Hallse Hull? Het kan!
Wij hebben ruime plaatsen, waarbij de nodige afstand tot andere kampeerders in acht genomen
kan worden. De sanitairgebouwen worden stapsgewijs coronaproof gemaakt, zodat ook daar de
voorgeschreven afstand in acht genomen kan worden. Niet alle douches en toiletten zijn
beschikbaar. Misschien moet je misschien iets langer moet wachten, maar midden op de dag
douchen kan natuurlijk ook. Om de druk op het sanitair te verminderen, vragen wij kampeerders
met eigen sanitaire voorzieningen daar zoveel mogelijk gebruik van te maken.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vragen jou dat ook te doen.
Een veilig en aangenaam verblijf voor jou én onze vrijwillige beheerders is het uitgangspunt.
Daarvoor gelden in deze periode wel een paar andere afspraken dan dat je normaal bij ons
gewend bent. De belangrijkste afspraak is ‘houd rekening met elkaar’.

Reserveren
•

Je bent van harte welkom, indien je vooraf hebt geboekt, minimaal 2 dagen voor aankomst.
o 088-0990979
aanmeldsecretariaat
o ams.hhh@nivon
aanmeldsecretariaat
o hethallsehull.nivon.nl
online via onze website

•
•
•
•
•

Betalingen zoveel mogelijk vooraf. Op het terrein kun je uitsluitend pinnen.
Je verblijft minimaal 3 nachten, zo beperken we bewegingen en contactmomenten.
Je kunt maximaal 3 weken verblijven.
Je bent Nivon-lid of in het bezit van Het Groene Boekje (eventueel bij ons aan te schaffen).

•
•
•
•

Aankomst en vertrek
Je bent welkom op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur.
Je meld je met 1 persoon bij de receptie. Anderen wachten buiten op afstand.
Van onze terreinwacht ontvang je een plattegrond met daarop aangegeven de jou
toegewezen plaats en de afspraken die gelden op het terrein.
(omboeken van een kampeerplaats is op locatie niet mogelijk)
Jouw plaats laat je op de dag vertrek uiterlijk om 12.00 uur schoon achter en je
meld je af bij de terreinwacht.

Wat te doen bij ziekte
•
•

Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke
huisarts en stel onze beheerder op de hoogte.
Word je ziek binnen 2 weken nadat je bij ons bent geweest, laat het ons dan weten via het
aanmeldsecretariaat ams.hhh@nivon.nl.
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Extra maatregelen en afspraken
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen en er gelden een aantal afspraken om jouw
en onze gezondheid te beschermen en risico’s te vermijden.
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Als je koorts hebt of verkouden bent, kom je niet naar ons kampeerterrein.
We houden te allen tijde 1,5 meter afstand toe anderen.
Onze kampeerplaatsen worden enkel verhuurd aan personen die tot één huishouden
behoren. Meerdere huishoudens betekent dus meerdere kampeerplaatsen.
Dagbezoek of visite kan alleen in overleg met de terreinwacht worden toegestaan tot
een maximum van 5 personen. Bezoekers schrijven zich bij aankomst in bij de
terreinwacht en melden zich bij vertrek weer af.
Wil je bij andere kampeerders op bezoek? Dat mag, zolang je onderling 1,5 meter
afstand houdt en rekening houdt met buren en looproutes van andere gasten.
De toiletgebouwen zijn geopend en ingericht volgens de voorgeschreven richtlijnen.
1,5 meter afstandhouden is de norm, waarbij we je vragen om vooral rekening met
elkaar te houden.
Beschik je over eigen sanitair, dan vragen wij jou daar zoveel mogelijk gebruik van te
maken om zo de druk op het sanitair te verminderen.
Personen die tot één huishouden behoren worden verzocht zoveel mogelijk gelijktijdig
gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen.
Afwasplaatsen zijn beschikbaar, maar om drukte en wachtrijen te voorkomen vragen
wij jou om zoveel mogelijk af te wassen op de eigen kampeerplaats.
Het sanitair wordt eenmaal per dag professioneel gereinigd. Zo nodig vaker.
Wij vragen jou om zelf ook zorg te dragen voor een goede hygiëne en toiletten,
douches en wastafels schoon achter te laten.
Op diverse plekken is desinfecterende spray aanwezig.
Er zijn geen prullenbakken op het terrein aanwezig. Jouw afval breng je zelf naar het
milieuplein in de juiste container. Zo beschermen wij onze vrijwilligers en gasten.
De centrale voorzieningen in de Stal, zoals koelkast, vriezer, wasmachine en
spelmateriaal zijn toegankelijk. Desinfecterende spray is aanwezig. Gasten ontsmetten
zelf de handcontactpunten. Het gebruik is voor eigen risico.
Speelvoorzieningen kunnen worden gebruikt door kinderen. Volwassen houden daarbij
de 1,5 meter afstand in acht en bij drukte kies je een ander moment. Het gebruik van
speelvoorzieningen is voor eigen risico.
Zelf kampvuur organiseren is niet toegestaan.
Volg de instructies op het terrein op en de aanwijzingen van onze terreinwacht. Ben je
het er niet mee eens, ga niet in discussie, maar meld je dan bij de aanmeldsecretaris.
Houd er rekening mee dat het niet houden aan afspraken en voorschriften
consequenties kan hebben: verwijdering van het terrein zonder recht op restitutie of
zelfs bij controle door handhaving sluiting van het kampeerterrein.
Wat kun je zelf doen?
• Houd 1,5 meter afstand
• Schud geen handen en was deze regelmatig
• Nies en hoest in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog

Zie verder de achterzijde van de plattegrond welke afspraken normaliter gelden op ons
kampeerterrein.
Wij wensen jou een fijn verblijf op Het Hallse Hull.

Beheercommissie ABK-Huis &
Het Hallse Hull

ein.
ein.
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