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Schardam, 24-03-2020 

Corona update: 
Beste gasten, 

De aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet genomen op 23-03-2020 leiden tot de volgende conclusie: 

De camping mag voorlopig onder strikte voorwaarden open blijven. 

De camping kan alleen open blijven indien onze gasten zich aan de regels van het kabinet houden. Dat wil zeggen: 

- Houd 1.5 meter afstand en vermijd sociale contacten; 

- Als u of een lid van uw gezin ziek is, blijf dan thuis en kom niet naar de camping. 

- Er een verbod is op groepsvorming. Dit betreft groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter 

afstand houden en samen geen huishouden vormen. Kleine kinderen mogen wel buiten blijven spelen; 

- De kantine blijft op last van de overheid tot nader order gesloten; 

 

Deze regels zijn in het hele land van kracht, en dus ook op de camping. U moet zich hieraan houden. Deze extra 

regels zijn per direct voorlopig integraal onderdeel van ons park regelement. Hierdoor kunnen wij indien nodig 

handhaven. Naleving van deze regels is de enige manier waarop de camping geopend kan blijven. En dat is ons aller 

belang. Houd hier rekening mee bij zitjes en samenkomsten in de caravan, tuin, aan de waterkant en op de 

parkeerplaats. Naast de landelijke regels en voorwaarden hebben wij het volgende besloten: 

 

 

- Alle losse reserveringen voor passanten zijn (voorlopig tot 1 juni) door ons geannuleerd; 

- Het sanitair gebouw is tot nader order gesloten; 

- Het animatie/recreatie programma is voorlopig opgeschort; 

- Alleen de hoofingang is geopend; 

- Er mag (naast de eigenaar) slechts 1 persoon in de receptie aanwezig zijn. Indien er al iemand binnen is 

wacht dan buiten en houd 1.5 meter afstand tot andere wachtenden.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk, zoals de regels van het kabinet voorschrijven, het uitnodigen van derden (vrienden – 

bekenden – familie) op de camping te beperken (dit geldt ook voor traditioneel drukke weekenden als Pasen- 

Hemelvaart etc..) 

 

Het kan zijn dat er komende tijd controles vanuit de gemeente/politie plaatsvinden op de camping. Dit is om te 

kijken of we de opgelegde maatregelen naleven. Ook is het mogelijk dat er verdere maatregelen volgen. 

 

Wij beseffen dat het naleven van deze voorwaarden, vooral op de camping, een hele moeilijke opgave is. En dat 

het uw vrijheid en camping beleving beperkt, maar het is nodig. De gezondheid van ons allemaal gaat voor! Wij 

doen een dringend beroep op uw begrip en verantwoordelijkheid. 

 

Fam. Maas 

Camping De Eenhoorn. 


