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Protocol voor huurders bij Zeeland Vakantiewoningen 
 
Brouwershaven, 2021 
 
 
 
 
Beste gast, 
 
Hartelijk 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. 
 
Boekingen en betalingen 

 U bent van harte welkom. U kunt u ons ook mailen met vragen via 
info@zeelandvakantiewoningen.eu of bellen op 0111-692500. 

 Betaal vooraf de huur online zodat u niet naar de receptie hoeft voor de 
rekening. Borg kan alleen per pin worden betaald bij aankomst. 

 
Receptie 

 Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen 
handen. 

 Kom met 1 persoon tegelijk naar binnen. 

 Aan de deur hangt een kaart die aangeeft dat er slechts 3 gasten gelijktijdig 
naar binnen mogen. Wij vragen om uw geduld. 

 Binnen in de receptie draagt u een mondkapje. 

 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. 
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Horeca  

 De horeca is op dit moment gesloten. Wel kunt u maaltijden bestellen en 
afhalen of laten bezorgen. 

 Let op de maatregelen die bij de winkel/receptie/horeca zijn aangegeven. 
Houd 1,5 meter afstand en  betaal contactloos of met pin. 
 

 
Dagbezoek/visite 
Dagbezoek of visite is gewoon toegestaan mits u 1,5 meter afstand bewaart. 
 
Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen  
Zie hierboven.  
 
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 staan genoteerd op de informatie welke u 
ontvangt bij aankomst. Vraagt u naar verdere informatie bij aankomst. 
 
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:  

 Accommodaties en vakantieverblijven: RECRON Algemene Voorwaarden voor 
Vakantieverblijven, artikel 9 lid 1 
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