
 Update beleid omtrent Corona  

 

Nederhorst den Berg, 02 April 2020 

 

Beste gast, 

 

In deze roerige tijden blijven we het beleid van de overheid volgen. We baseren ons op feiten en 

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 chalet blijft onder de huidige maatregelen toegankelijk voor u als bewoner. De ontvangst van 

bezoekers is echter niet toegestaan.  

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

veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers staan voorop.  

Er zullen de volgende  aanpassingen zijn op het park:   

- De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn gesloten. 

- Voor de wasserette gelden de volgende regels: 

o De wasserette mag slechts door 1 persoon tegelijk worden betreden 
o Het wasgoed in een eigen mand meenemen van en naar de ruimte en geen vuile of 

schone was los neerleggen 
o Beperkte openingstijden, 08.00 – 20.00 uur. 

 

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 verzoeken u om de 

voorgeschreven 1,5 meter afstand te allen tijde aan te houden. 

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

verantwoordelijk gesteld op straffe van een forse boete. Indien er overtredingen worden 

geconstateerd zullen we een ontzegging tot het park geven.  De periode dat deze aanpassingen van 

kracht zijn blijft in lijn met de door de overheid afgegeven richtlijnen en voorschriften. 

We rekenen op uw begrip en saamhorigheid om samen het coronavirus te kunnen verslaan.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Chalêt Parc Vechtoever 


