COVID informatie voor gasten B&B

We zijn blij dat we u weer als gast mogen ontvangen. Gedraag u verantwoordelijk,
dat waarderen we enorm. We kunnen er op die manier samen voor zorgen dat we
leuke overnachtingen kunnen blijven houden.
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Maximaal 1 gast tegelijk bij de receptie.
Niemand aanwezig bij de receptie, bel 0183 – 511661 of gebruik de
voordeurbel.
Betalingen vinden zoveel als mogelijk online plaats (contactloos/ per pin)
De volledige accommodatie incl. badkamers en toiletten worden op de dag
van aankomst en vertrek schoongemaakt conform de hygiënerichtlijnen van
RIVM.
De hygiëneregels hangen bij de ingang en worden binnen herhaald.
Het beddengoed en de handdoeken zijn op professionele gewassen (>60
graden)
In de toiletruimtes en in de keuken van de accommodatie staat
handreinigingsmiddel
Ontbijt wordt aangeboden in de eetzaal, hier is voldoende ruimte om
afstand tot elkaar te bewaren.
Als iemand een van de volgende klachten heeft vragen we deze persoon
niet mee te komen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Als iemand koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten vragen
we deze persoon niet deel te nemen aan het verblijf.
Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet binnen je gezin horen. Dit kan
gemakkelijk door een stoel vrij te laten en verder van elkaar af te gaan
zitten.
Schud geen handen
Gastenkamers zijn voorzien van koffie en thee.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
De speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen (tot 12 jaar) en toezicht is
toegestaan van een ouder(s)/ verzorger(s). Ouder(s)/ verzorger(s) die
toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

COVID information for B&B guests

We are happy to receive you as our guest. Behave responsibly, we really
appreciate that. In this way we can ensure that we can continue to have a nice
stay.

• Maximum 1 guest at a time at the reception.
• No one present at the reception, call 0183 - 511661 or use the front
doorbell.
• Payments are made online as much as possible (contactless / by pin)
• The entire accommodation including bathrooms and toilets will be cleaned
on the day of arrival and departure in accordance with the hygiene
guidelines of RIVM.
• The hygiene rules hang at the entrance and are repeated inside.
• The bed linen and towels are professionally washed (> 60 degrees)
• There are hand cleansers in the toilet areas and in the kitchen of the
accommodation.
• Breakfast is offered in the dining room, where there is enough space to
keep distance.
• If someone has any of the following complaints, we ask that this person not
come along: cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, increase
(from 38 ° C).
• If someone has a fever (from 38 ° C) and / or shortness of breath, we ask
this person not to participate in the stay.
• Keep 1.5 meters away from people who do not belong in your family. This is
easily done by leaving a chair free and moving further apart.
• Do not shake hands
• Guest rooms are provided with coffee and tea.
• The playground equipment is accessible to children (up to 12 years old) and
supervision is permitted from a parent (s) / caregiver (s). Parent (s) /
caregiver (s) who supervise should keep a distance of 1.5 meters.

