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•

Onze faciliteiten zjin allen weer geopend. Houd rekening met de regels en met de
medemens!

•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand
Vermijd drukte
Was vaak je handen
Betaal per pin
Dagbezoek is helaas niet toegestaan

Hoe zit het met het recreatieteam?:
We hebben een boordevol recreatieprogramma! Voor deelnamen aan het
recreatieprogramma, dient u uw ontvangen polsbandje om uw pols te dragen. Geen
polsbandje is helaas geen toegang. Dit heeft te maken met de registratie welke wij
verplicht zijn te onderhouden en de leeftijdsgroepen.

Ons zwembad is weer voor parkgasten! Om dit op een verantwoorde manier te doen,
hebben wij de volgende regels opgesteld.
•
•
•
•
•
•
•

We werken met een zwemrooster, zie hiervoor de openingstijden, hierop staat
tevens vermeld of het wel/niet verplicht is om in te schrijven.
U ontvangt een polsbandje passende bij uw leeftijdsgroep, u bent verplicht deze
tijdens uw verblijf te dragen.
Inschrijven kan via onze App
Meldt u aan bij de barmedewerker. Zo kunnen wij middels uw polsbandje
controleren of u toegang heeft.
Houd de 1,5 afstand regel in acht
Volg de aanwijzingen van het personeel op
Heeft u symptomen, hoesten, niezen, hoofdpijn en/of koorts blijf dan thuis

Het mogelijk online of telefonisch gerechten en snacks te bestellen. Vanaf 1 juni zijn het
restaurant en terras open! Bekijk voor de actuele openingstijden de website, app of
toegevoegde overzichtsformulier https://www.bungalowparkhogehexel.nl/faciliteiten/horeca
Reserveren kan via 0546-575 200
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Protocol voor kampeer- en bungalowbedrijven
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
Welkom
In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf. Ons
bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij
een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u meewerken aan
onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan
thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk voor uw medewerking.
Team Bungalowpark Hoge Hexel
Boekingen en betalingen
• U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen
mailto:info@bungalowparkhogehexel.nl of bellen 0546-579865
• Betaal online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de rekening.
Receptie
• Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen.
• Kom met 1 persoon tegelijk.
• Als de receptie gesloten is, vindt u instructies op de deur.
Terrein
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
• De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan
een ander plekje om met uw kinderen te spelen.
Horeca
• Afhalen van broodjes/maaltijden is mogelijk.
• Een tafel in het restaurant is te reserveren via 0546-575 200
• Let op de maatregelen die bij de receptie/horeca zijn aangegeven. Houd 1,5 meter afstand en
betaal contactloos of met pin.
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Dagbezoek/visite
Dagbezoek of visite is op dit moment helaas niet toegestaan.
Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen
Zie hierboven. Wij laten op dit moment geen derden toe op onze bedrijf.
Animatieteam
In de zomervakantie is het animatieteam aanwezig, de activiteiten worden op gepaste wijze
uitgevoerd.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over
zaken die relevant zijn.
Huisarts
De huisartspraktijken in de buurt zijn:
De Kornaar 0546 571 252
Brockhof 0546 571 546
Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van
ons personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar
de volgende RECRON Algemene Voorwaarden:
• Toeristische gasten: RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch verblijf, artikel 9 lid 3
• Accommodaties en vakantieverblijven: RECRON Algemene Voorwaarden voor
Vakantieverblijven, artikel 9 lid 1
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel: 0546-579865
Mail: mailto:info@bungalowparkhogehexel.nl
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Extra hygiëne
In de eerste plaats zorgen we voor extra goede hygiëne. Dat betekent dat:
•
•

de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” zoals lichtknopjes, nachtkastjes
en deurklinken/knoppen extra worden gereinigd met professionele middelen
het linnengoed met een temperatuur van boven de 60 graden wordt gewassen zodat
virussen niet overleven

Wat kunt u zelf doen?
•
•
•
•
•
•

Geef geen handen, knuffels of kussen
Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep
Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
Meld meteen als iemand ziek is bij de receptie en neem contact op met de GGD om u te laten
testen.

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen
0800-1202
Het coronavirus
Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen.
Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper
besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de
adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. We staan in nauw contact met de lokale instanties
(GGD), brancheorganisatie HISWA-RECRON en de gemeente die ons op de hoogte houden van
(lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.

Wij hopen dat u zorgeloos van uw verblijf kunt genieten.
Met vriendelijke groet,
Team Bungalowpark Hoge Hexel
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