
 

 

Deze pagina heeft tot doel om u tekst en uitleg te geven over het Covid-19 protocol dat wij toepassen op camping 

Domaine la Garenne. 

Veel punten die hieronder volgen werden al standaard uitgevoerd op de camping, maar soms is het gewoon nuttig 

om alle regels even te herhalen.  

 

De algemene huisregels op de camping 

- Alle basisregels hangen aangeplakt in alle gemeenschappelijke ruimtes. 

- De gemeenschappelijke ruimtes worden tijdens de openingstijden regelmatig gedesinfecteerd (balie, bureau, 

tafel,…) 

- Het is verboden om met veel mensen bij elkaar te komen. 

- Was vaak uw handen met zeep of hydroalcoholische handgel. 

- Wij verzoeken u ons te informeren in geval van een besmetting na uw verblijf op de camping. 

- In geval van een (vermoeden van) besmetting met Covid-19, gelieve contact op te nemen met Elodie GAILLARD, die 

u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of dokter zal doorverwijzen. 

 

Het personeel op camping Domaine la Garenne  

- Elodie zal u alle informatie kunnen verschaffen over het Covid-19 protocol. Zij zal er tevens op toezien dat de 

basisregels goed worden nageleefd. 

- Het personeel is op de hoogte van het nieuwe protocol en de risico’s die het virus met zich meebrengt 

- Mondkapjes, zeep en hydroalcoholische handgel worden ter beschikking gesteld van alle personeelsleden  

 

Zwemparadijs 

- Het zwemparadijs is voor iedereen vrij toegankelijk. Alle zwembaden zijn in de buitenlucht. 

- Het zwemparadijs van 1000m² is groot genoeg om de anderhalvemeterregel na te kunnen leven. Het zwemparadijs 

is toegankelijk voor 250 personen tegelijk. 

- U dient de anderhalvemeterregel na te leven bij de ingang van het zwembad, en in het bijzonder in het voetenbad.  

- Een desinfectiemiddel is beschikbaar bij de ingang, voor het desinfecteren van de zonnebedjes. Het aantal 

zonnebedjes wordt afgestemd op het aantal gebruikers. 

- Het water in de zwembaden bevat chloor. Het water is dus gedesinfecteerd en desinfecteert!  

- Wij beschikken over een uitmuntend desinfectiesysteem. Iedere 7 minuten wordt er automatisch en machinaal een 

analyse uitgevoerd. Tevens wordt het water iedere dag handmatig geanalyseerd.  

 



Toiletgebouwen 

- De 5 toiletgebouwen staan in de buitenlucht en hebben geen afgesloten gang of ruimtes. Een mondmasker is dus 

niet verplicht. 

- Elk toiletgebouw wordt minimaal 2 keer per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd. Meerdere keren per dag zal 

er gecontroleerd worden of de toiletgebouwen schoon zijn. 

- Naast het gebruik van de gebruikelijke desinfectiemiddelen, gebruiken wij een virucide met de EN14476 norm 

- Wij nodigen u uit geregeld uw handen te wassen met de zeep die tot uw beschikking staat in elk toiletgebouw.  

- Basisregels m.b.t. de hygiëne hangen aangeplakt.  

- U wordt vriendelijk verzocht niet zonder geldige reden in het toiletgebouw te verblijven.  

 

Receptie 

- De nieuwe receptie is ideaal in deze omstandigheden! Er kan zonder probleem afstand worden gehouden, en wij 

laten slechts één persoon binnen. Toch geven wij de voorkeur aan een communicatie via de glazen puien (naar 

gelang de vraag).  

- Hydroalcoholische handgel staat tot uw beschikking op de balie van de receptie. 

- In geval van drukte zal er buiten een wachtrij zijn, waar de anderhalvemeterregel nageleefd dient te worden. 

- Aarzel niet uw vragen per mail te stellen, zodat u zo min mogelijk tijd op de receptie hoeft door te brengen. Wij 

sturen u sowieso alle praktische informatie per mail, om overbodige contactmomenten te vermijden.  

 

Bar  

- Iedere klant dient afzonderlijk zijn bestelling aan de bar door te geven. 

- Hydroalcoholische handgel staat tot uw beschikking op de bar.  

 

Huuraccommodaties 

- Naar gelang de bezettingsgraad van de camping, proberen wij huuraccommodaties zo lang mogelijk leeg te laten 

staan. 

- De huuraccommodatie zal door slechts één schoonmaker en met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen 

(waaronder een virucide met de EN 14476 norm) schoongemaakt worden. Tijdens het schoonmaken zullen de ramen 

en deuren open blijven staan voor een maximale luchtverversing in de accommodatie. 

- Gasten wordt verzocht de huuraccommodatie schoongemaakt en opgeruimd achter te laten. Dit zal stelsematig 

gecontroleerd worden. 

- Bedlinnen  

➢ Elk bed is uitgerust met een driedubbele bescherming (waterdichte matrasbeschermer + onderlaken van 

PVC/katoen + wegwerpbare bescherming die na elk verblijf vervangen wordt) waardoor de hygiëne voor elke klant 

gewaarborgd is. 

➢ Mocht u lakens willen huren, dan vragen wij u deze na uw verblijf in de door ons gegeven tas achter te laten, 

zodat wij ze niet hoeven aan te raken.  

- Extra aandacht zal worden besteed aan de contactpunten, die een vergroot risico op het doorgeven van het virus 

vormen 

 



Speeltuintjes:  

- Alle speeltoestellen bevinden zich in de buitenlucht.  

- Gebruikers van de trampoline dienen hun sokken aan te houden.  

- Het is verboden met meer dan één persoon de trampoline te gebruiken. Dit om ongelukken te voorkomen.  

 

Activiteiten:  

- De activiteiten vinden plaats, maar zijn aangepast zodat de basisregels nageleefd kunnen worden.  

- Alle activiteiten vinden in de buitenlucht plaats (spellen, wandelingen, knutselen…)  

- Naar gelang de activiteiten zullen de groepen in tweeën gesplitst worden (op basis van leeftijd) of zal er slechts een 

bepaald aantal deelnemers toegelaten worden. 

- Wij zijn druk bezig nieuwe, aangepaste activiteiten te ontwikkelen. 

- De lokale producenten zullen iedere zondagavond om 18 uur aanwezig zijn. 

 

Wij hopen dat bovenstaande regels u geruststellen en dat u zonder zorgen op de camping zult verblijven. Ons 

campingterrein is erg groot, en de camping is ruim opgezet: 14 ha voor slechts 112 staanplaatsen en 

huuraccommodaties! Onze klanten een rustige en zorgeloze vakantie bezorgen staat nog steeds op de eerste plaats 

op camping Domaine la Garenne. 

 

PRETTIGE VAKANTIE 


