
 

 

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen 
 
Welkom 
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. 
Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder. 
 
 
Boekingen en betalingen 

• U bent van harte welkom. Boek indien mogelijk online. Uiteraard kunt u ons ook mailen 
info@zwaansmeer.nl of bellen 0251-313553. 

 
Receptie/havenkantoor 

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

• Kom met 1 persoon tegelijk. 

• Aan de deur hangt een kaart die aangeeft of u naar binnen kunt of niet. Dit is afhankelijk van de drukte. 
Wij vragen om uw geduld. 

• Wij vragen u gebruik te maken van pinbetalingen. 

• Als de receptie/havenkantoor gesloten is, vindt u instructies op de deur. 
 
Terrein 

• Wij wijzen uw (lig)plek. Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 

• Volg de looproute, welke aangegeven is met pijlen. 

• De speeltoestellen zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander 
plekje om met uw kinderen te spelen. 

 
Steigers 

• Wij passeren elkaar niet op de steigers. Mensen die naar de wal komen hebben voorrang. 

• Het is niet toegestaan om met stoelen en tafels plaats te nemen op de steigers. 
 
  



 

Sanitairgebouw 

• Het sanitairgebouw wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.  

• Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt. Let op de voorschriften en houd 1,5 meter 
afstand. Wij checken met regelmaat of iedereen zich hieraan houdt.  

• De douches worden uitsluitend gerouleerd gebruikt en met grote regelmaat schoongemaakt.  

• Er zijn beperkte toiletten en douches open. Dit staat aangegeven in het sanitairgebouw. 
 
Vaste gasten/jaarplaatsen/ligplaatsen 

• Heeft u een vaste jaarplaats, dan kunt u gewoon komen.  
 
Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen  

• Indien er plek is, kunt u als passant/recreant komen.  
 
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:  
Krijgsman en Van Wijk 
Molenstraat 1 
1911 BR, Uitgeest 
 
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 

• Seizoensgasten: RECRON Algemene Voorwaarden Seizoensplaatsen, artikel 9 lid 3 

• Vaste gasten: RECRON Algemene Voorwaarden voor Vaste Plaatsen, artikel 11, lid 1a 

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

 
Wij wensen u verder een prettig verblijf toe! 

De Kleis Huisartsen 
Graskamplaan 11,  
1911 LH Uitgeest 
 


