
Speciaal reglement COVID-19 (04/06/2020) 
 
 

1. Op de hele camping en ook op het strand, moet een veiligheidsafstand van minimaal 
1,5-2 meter bewaard worden met alle personen die niet tot de eigen familie behoren. 

2. Als het niet mogelijk is om deze veiligheidsafstand te bewaren, moet een mondkapje 
gedragen worden dat de mond en de neus afdekt. Het gebruik van een mondkapje is 
verplicht in alle gesloten ruimtes waar opeenhopingen kunnen ontstaan. 

3. Iedereen moet zijn of haar handen schoon houden en regelmatig wassen. Op de 
locaties waar desinfecterende handgel voorhanden is, is het gebruik hiervan verplicht. 

4. In veel faciliteiten is de capaciteit gereduceerd. Gasten moeten op die plekken buiten op hun beurt 
wachten, waarbij ze de veiligheidsafstand dienen te bewaren. De specifieke richtlijnen staan 
aangegeven op informatieborden bij de ingang van de verschillende faciliteiten en moeten nageleefd 
worden, evenals de aanwijzingen van het campingpersoneel. Het is mogelijk dat om veiligheidsredenen 
bepaalde diensten gereduceerd worden of niet aangeboden worden. 

5. Om opeenhopingen bij de ingang en op de receptie te voorkomen, moeten alle gasten een “pre-check 
in” via internet doen. Alle gasten met een reservering zullen instructies ontvangen per e-mail. 

6. Bezoek is dit seizoen niet toegestaan op de camping. Eventuele extra personen dienen minstens 1 
week voor aankomst gemeld te worden en toestemming krijgen van de receptie. 

7. Gasten met een bungalow dienen hun eigen toilet en douche te gebruiken. De toiletgebouwen mogen 
alleen gebruikt worden door kampeerders op een standplaats en deze moeten adequaat schoeisel 
gebruiken. 

8. Slechts één persoon per familie mag de receptie en andere faciliteiten zoals de supermarkt bezoeken 
om opeenhopingen en wachtrijen te voorkomen. 

9. Contact met de receptie dient waar mogelijk opgenomen te worden via de telefoon (+34 972 52 17 17), 
e-mail (info@campinglasdunas.com) of whatsapp (621 231 662, uitsluitend voor aanwezige 
campinggasten) 

10. Als een gast mogelijke Covid-19-symptomen heeft, moeten zowel de gast als ALLE familieleden op de 
standplaats of in de bungalow blijven en de receptie onmiddellijk informeren. Deze symptomen zijn: 

• Koorts 
• Droge hoest 
• Gevoel geen lucht te krijgen (ademhalingsproblemen) 
• Vermoeidheid 

Het wordt een uitzonderlijke zomer, maar als iedereen                              
meewerkt, kunnen we allemaal van een welverdiende vakantie genieten. Alleen 
als iedereen beseft hoe belangrijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is, 
kunnen we de risico’s verminderen. 

Dit reglement kan op ieder moment aangepast worden als er veranderingen in 
de wetgeving zijn of als er nieuwe aanbevelingen komen om besmetting tegen te 
gaan. Als een gast dit reglement of de instructies van het personeel niet naleeft, 
kan dat leiden tot verwijdering van de camping. 


