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Bilthoven, 4 april 2020 

Beste seizoen kampeerders, 

In deze roerige tijden blijven we het beleid van de overheid volgen. We hebben veelvuldig overleg 

met de gemeente en veiligheidsregio om de juiste keuzes te maken over uw verblijf. De door de 

lokale veiligheidsregio uitgevaardigde noodverordening heeft zeker effect op uw verblijf, maar we 

zijn blij en opgelucht dat er - voorlopig en onder voorwaarden - in onze regio geen recreatieparken 

hoeven te worden gesloten.  

Uw seizoenplaats is onder de huidige maatregelen vanaf 6 april toegankelijk voor u als recreant, mits 

u beschikt over een caravan met eigen sanitair. De stortplek voor het chemisch toilet is alleen 

beschikbaar bij de koepel 

- Van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 – 17.00 uur. 

- Op zondag tussen 10.00 – 17.00 uur. 

Daar mag maximaal 1 persoon tegelijk het toilet legen.  

Wij proberen zo veel als mogelijk in een aangenaam verblijf op ons park te blijven voorzien, maar de 

veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en gasten staan voorop.  

Er zullen de volgende aanpassingen zijn op het park:   

- Het ontvangen van bezoekers (familie, vrienden, oppaskinderen) is niet toegestaan.  

- De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn gesloten. 

- Al onze faciliteiten: zwembad, air trampoline, horeca etc. zijn gesloten. 

- De service zal op een lager niveau zijn dan u gewend bent. Het beheer bepaalt welke  
werkzaamheden wel of niet verricht kunnen worden. 

- Receptie is uitsluitend voor noodzaken te betreden en voor het wisselen van gasflessen. 
- Externe leveranciers en bedrijven zijn niet toegestaan op het park. 
- Max 2 personen bij elkaar behalve gezinsleden. 
- In de speeltuinen telt ook voor kinderen 1.5 m afstand bewaren en niet meer dan 2 bij 

elkaar. U bent hiervoor verantwoordelijk. 
- Voor de receptie en wasserette gelden de volgende regels: 

o Beide mogen slechts door 1 persoon tegelijk worden betreden. 
o Beperkte openingstijden maandag t/m zaterdag 9.00 – 17.00, 

zondag 10.00 – 17.00 uur. 
o Wasgoed in een eigen mand meenemen van en naar de ruimte en geen vuile of 

schone was los neerleggen. 
 

Om het persoonlijke en fysieke contact tussen gasten en medewerkers te beperken willen wij u 

vragen om het in gesprek gaan met onze medewerkers te mijden. Omdat zij over het hele park 

werkzaamheden verrichten willen wij voorkomen dat ze tijdens hun werkzaamheden met te veel 

verschillende gasten contact hebben, met alle mogelijke gevolgen van dien. Bij aankomst op het park 

dient u alle aanwijzingen op te volgen. Houd bij alles wat u doet de door het RIVM gestelde minimale 

afstand van 1,5 meter aan! 
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Als u éénmaal op het park bent verlaat dan alleen uw standplaats voor noodzakelijke boodschappen 

of voor uw dagelijkse wandeling (richtlijn vanuit de overheid) en vermijd daarbij contact met andere 

gasten. We willen u ook vragen om uw kinderen zoveel mogelijk rond uw eigen standplaats te laten 

spelen en ze in het oog te houden.  

Wij kunnen u alleen op het park toelaten als u in goede gezondheid verkeert. Indien u tijdens uw 

verblijf gezondheidsklachten krijgt zoals omschreven in de richtlijnen van de overheid, verzoeken wij 

u naar huis te gaan en ons dit schriftelijk of per telefoon te melden.  

Wij willen benadrukken dat wij vanuit het park geen enkele hulp kunnen verlenen als het gaat om 

opvang, medische zorg of vervoer naar een huisartsenpost of ziekenhuis. 

Er zal worden toegezien op naleving van de richtlijnen. Wij worden door de overheid hiervoor 

verantwoordelijk gesteld op straffe van een forse boete en de gemeente kan aan de voorzitter van 

de Veiligheidsregio vragen de locatie per direct te sluiten. Indien wij dus overtredingen door 

seizoenkampeerders constateren zullen we direct een ontzegging tot het park geven.  

Wij kunnen u alleen toegang geven tot het park wanneer het ondertekende instemmingsformulier in 

ons bezit is (op te vragen via info@bosparkbilthoven.nl) Tevens willen wij u vragen uw moment van 

aankomst door te geven, op deze wijze kunnen wij rekening houden met het voorkomen van pieken.  

De periode dat deze aanpassingen van kracht zijn blijft in lijn met de door de overheid afgegeven 

richtlijnen en voorschriften. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit seizoen op een hele andere manier begint dan normaal. Wij doen 

een beroep op uw eigen beoordelingsvermogen op basis van hetgeen door de overheid is gesteld 

aangaande recreëren. Het is ons er alles aan gelegen om met er met elkaar aan te doen wat mogelijk 

is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zodat we snel weer op de normale manier 

met zijn allen van ons prachtige park kunnen genieten. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Beheer Bos Park Bilthoven 
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