
 

Corona-protocol 

Camping De Zandberg, gevestigd aan Strijperstraat 73a, 5595 GB in Leende, neemt met het oog op het 

coronavirus (COVID-19) en met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid de volgende 

maatregelen zodat het kamperen voor iedereen, kampeerder én eigenaar, veilig kan plaatsvinden. 

Uitgangspunt daarbij is de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van 

de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.  

Algemeen 

Met ingang van maandag 11 mei 2020 is een verblijf op onze camping toegestaan onder de volgende 

voorwaarden: 

 U dient vooraf telefonisch of per e-mail te reserveren; 

 Bij verkoudheidsklachten en/of koorts vragen wij u om thuis te blijven; 

 Kampeermiddelen dienen een eigen toilet- en wasgelegenheid te hebben; 

 Watertappunten zijn toegankelijk; 

 De afvoerplaats voor het chemisch toilet is eveneens toegankelijk; 

 Tijdens uw verblijf is het helaas niet toegestaan om bezoek te ontvangen; 

 De maatregelen van het RIVM (houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, hoest/nies in de 

binnenkant van uw elleboog, was vaker uw handen en vermijd drukte) dienen strikt te worden 

nageleefd. 

Tot woensdag 1 juli 2020 dienen de sanitaire voorzieningen vooralsnog gesloten te blijven. 

Indien u ziet dat bij het meldpunt mede-kampeerders te woord worden gestaan, vragen wij u om gepaste 

afstand te houden totdat we u tot dienst kunnen zijn. 

Aankomst 

Wij ontvangen u, zoals u van ons gewend bent, hartelijk op onze camping. De Brabantse gastvrijheid in de 

vorm van een handdruk en een kop koffie of thee bij ontvangst worden in deze bizarre tijd vervangen 

door een extra glimlach.  

Bij aankomst leggen wij voor u een informatiemap klaar, waarin het reglement, dit corona-protocol, een 

inschrijfformulier, een overzicht van de prijzen en overige wetenswaardigheden uit de omgeving zijn 

opgenomen. Wij vragen u om het compleet ingevulde inschrijfformulier op dezelfde dag van aankomst 

aan ons te retourneren door dit achter te laten in de daarvoor bestemde brievenbus bij het meldpunt.  

Uiteraard begeleiden wij u naar uw kampeerplaats en zien wij toe op een juiste plaatsing van uw 

kampeermiddel. Houd daarbij ook rekening met de afstandsregel van minimaal 1,5 meter!  

Bij de plaatsing van uw kampeermiddel en het leggen van het gronddoek zullen wij desgewenst 

handschoenen dragen.  

Alhoewel iedere kampeerplaats ruim is opgezet en er minimaal vijf meter afstand is tussen kampeer-

middelen, zullen wij bij de situering van de kampeermiddelen op ons kampeerterrein, indien de bezetting 

dit toelaat, tussen alle kampeermiddelen één kampeerplaats vrijhouden.  

 



 

Verblijf 

Onder de overkapping hebben wij middels belijning zoveel mogelijk getracht een eenrichtingsverkeer-

looproute te creëren. Wij doen daarbij ook een beroep op uw verantwoordelijkheid!  

Het aantal afwasvoorzieningen is vanwege de minimale afstandseis teruggebracht van 4 naar 2. Tussen 

beide voorzieningen is een afscherming gecreëerd. Als u ziet dat beide afwasvoorzieningen in gebruik zijn, 

graag buiten de overkapping even wachten tot dat deze vrij zijn.  

De stortplaats voor het chemisch toilet bevindt zich in de buitenlucht, achter het toiletgebouw. Houd bij 

gebruik voldoende ruimte in acht en wacht op gepaste afstand als een medekampeerder het chemisch 

toilet aan het legen is. Door middel van belijning is aangegeven, waar u dient te wachten zodat elkaar 

passeren voorkomen kan worden.   

De fietsenstalling met elektrische oplaadpunten is dermate ruim van opzet, dat wij een beroep op uw 

verantwoordelijkheid doen om de 1,5 meter afstandseis ook in deze ruimte in acht te nemen. Dit geldt 

ook bij het betreden en verlaten van de fietsenstalling! 

Uiteraard houden wij een goede hygiëne hoog in het vaandel. Dit is natuurlijk altijd al zo, maar in deze 

crisistijd letten wij hier nog extra op. Handen worden extra gewassen en gedesinfecteerd. Ook worden 

aanrecht en aanraakmogelijkheden (kranen, deurklinken, stroomvoorziening, afvalbakken en bel) extra 

door ons gereinigd. Ook u vragen we om kranen, na ieder gebruik, te desinfecteren met de middelen die 

u daartoe op de aanrecht worden aangeboden. Dit zullen wij ook stelselmatig controleren!  

Vertrek  

Contant betalen is nog altijd mogelijk. U wordt hiervoor, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, 

niet in onze kantoorruimte ontvangen, maar bij het meldpunt. De factuur wordt daar door ons voor u 

klaar gelegd, zodat u deze vervolgens in ontvangst kunt nemen. Indien u vooraf liever een digitale factuur 

ontvangt, dan vragen wij u om dit minimaal één dag vóór vertrek bij ons kenbaar te maken met opgaaf 

van het e-mailadres. Ook vragen wij u vriendelijk om het geld, bij voorkeur gepast, bij het afmelden op 

het daarvoor bestemde schaaltje te leggen om handcontact zoveel mogelijk te vermijden.  

Wij verzoeken u vriendelijk om - voor uw vertrek - de bij de aankomst verstrekte informatiemap te 

deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus bij het meldpunt. Deze informatiemap zal vervolgens 

door ons eerst gedesinfecteerd worden, alvorens het aan een nieuwe gast wordt uitgereikt. Ook het 

eventueel tot uw beschikking gestelde gronddoek kan naast deze brievenbus worden achtergelaten. Ook 

dit zal pas na reiniging aan een nieuwe gast worden uitgereikt. 

Ook bij uw vertrek zullen wij van u geen afscheid nemen met een handdruk. In plaats daarvan zwaaien wij 

u uit in de hoop u in de toekomst opnieuw én in goede gezondheid te mogen begroeten op onze camping. 

Ten slotte  

Indien u onvolkomenheden constateert in de naleving van dit corona-protocol, dan vragen wij u om dit 

direct aan ons kenbaar te maken.  

Wanneer wij niet-naleving van dit corona-protocol constateren, zullen wij u hierop aanspreken. Bij 

opzettelijke overtreding van dit protocol volgt verwijdering van de camping en kan hiervan melding 

worden gemaakt bij de Politie. Indien daartoe bevoegde instanties misstanden constateren als gevolg van 

opzettelijke overtreding van dit protocol zijn opgelegde boetes voor de gasten zelf. Een in deze situatie 

eventueel aan de camping opgelegde boete zal worden verhaald op de betreffende kampeerder. 

Wij doen een beroep op uw gezonde verstand en vertrouwen erop dat iedere kampeerder bewust om-

gaat met dit corona-protocol, zodat wij u én uw medekampeerders een prettig, veilig én gezond verblijf 

op onze camping kunnen aanbieden.   

Eventuele wijzigingen in dit protocol worden gepubliceerd op onze website: www.dezandbergleende.nl.   
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