
 

 

 

Veiligheidsmaatregelen omtrent covid-19 

Terrassen van cafés en restaurants 

- Maximaal 8 personen aan één tafel. 
- Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. 
- Geen reservatie van tafel verplicht. 
- Geen registratie van gasten nodig. 
- Enkel zitplaatsen aan tafel. 
- Mondmasker verplicht voor personeel. 
- Mondmasker verplicht voor klanten vanaf 12 jaar bij het verplaatsen op 

het terras. 
- Bediening aan de bar is niet toegestaan. 
- Cafés en restaurants mogen open van 5:00 ’s morgens tot 1:00 ’s nachts. 
- Je mag ook een sport op café spelen, bijvoorbeeld darten. Draag wel een 

mondmasker. 
 

Winkeltje 
- Ontsmet je handen bij het binnengaan. 
- Mondmasker verplicht. 
- Houd afstand van anderen 

 

Receptie 
- 1 Persoon per gezin om in of uit te checken 
- Ontsmet je handen bij het binnen gaan 
- Mondmasker verplicht 
- Houd afstand van anderen 
 

 

 

 

 



Sanitair 
- Mondmasker verplicht (in de douche, wascabines, toilet kan het af) 
- Houd afstand van anderen 
- Was uw handen 
- Kinderen jonger dan 12 jaar gaan onder begeleiding van de ouders of 

voogd naar de sanitaire blok. (voor kinderen jonger dan 12 is het 
mondmasker niet verplicht) 

Camping algemeen 
- Houdt 1,5m afstand van andere personen. 
- Draag een mondmasker indien het respecteren van de afstand niet 

mogelijk is. 
- Ontvang geen bezoek als ze niet tot uw persoonlijke bubbel behoren. 
- Volg steeds de instructies van onze medewerkers op. 
- Bezoekers die niet blijven overnachten dienen de camping te verlaten ten 

laatste om 22 uur. 
- Bij het bezoek aan openbare ruimtes is een mondmasker wettelijk 

verplicht.  
 

Zwembad 
- De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische 

zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de 
modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties 
mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het 
respecteren van de maatregelen. 

- Reserveren is niet verplicht. 
- Verblijft u niet op de camping, maar wilt u toch komen zwemmen dan 

dient u een contact tracing formulier in te vullen. 

 
 

 
 


