Uw verblijf in onze accommodatie en COVID 19
Wij informeren u graag over de recente ontwikkelingen in het kader van COVID 19 als u bij ons een
verblijf heeft geboekt of interesse heeft in een van onze accommodaties.
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om met meerdere huishoudens tegelijk gebruik te maken van een
groepsaccommodatie. Ook zijn de mogelijkheden voor groepen tot 30 personen uitgebreid. Met wie
en hoeveel personen en op welke manier je in een groepsaccommodatie mag verblijven verschilt per
veiligheidsregio of gemeente. Wij vallen onder de veiligheidsregio Drenthe en het advies na 18
augustus t.a.v. groepsaccommodaties is als volgt.
https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/qena-corona-overzicht.html#c6331.
Mogen gasten uit verschillende huishoudens in één vakantiebungalow of groepsaccommodatie
verblijven? Dat mag, maar de accommodatie moet dan wel zodanig zijn ingericht dat alle aanwezigen
van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat geldt niet voor
hulpbehoevenden en hun begeleiders.

Onze accommodaties zijn zodanig ingericht dat deze regel te hanteren is maar de verantwoordelijk
om 1,5 meter afstand te houden zoals ook in het normale dagelijkse leven ligt bij de gast.

Wat doen wij om verspreiding van het virus tegen te gaan?





Wij schudden geen handen bij de ontvangst maar heten u graag mondeling welkom
Wij doen de rondleiding en de uitleg met maximaal 2 personen
Wij houden minimaal 1,5 meter afstand van onze gasten
De accommodatie wordt extra schoongemaakt

Wat verwachten wij van u?







Gedurende uw verblijf vragen wij u het landelijke beleid zoals gesteld door het RIVM
op te volgen
Hoesten en niezen in uw elleboog of een wegwerpzakdoekje
Geen lichamelijk contact in het kader van handen schudden
Houd waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand
Was regelmatig uw handen met zeep gedurende minimaal 25 seconden
Blijf thuis als u griepverschijnselen heeft

Kan ik mijn vakantie annuleren i.v.m. COVID 19?
Als er een landelijk verbod komt om op vakantie te gaan en het is niet toegestaan onze
accommodatie te bezoeken dan ontvangt u de totale reissom retour excl.
€ 175,00 administratiekosten. Mocht u opnieuw een boeking doen op een later tijdstip dan brengen
wij de administratiekosten in mindering op uw boeking. Wij volgen de richtlijnen van de
veiligheidsregio Drenthe.

Bij annulering met als reden COVID 19 door de gast zelf en er is geen landelijk verbod om op
vakantie te gaan dan worden de bijkomende kosten (schoonmaak, bedlinnen etc.) retour gestort. De
basis huurprijs wordt in rekening gebracht. Mocht u opnieuw een boeking doen bij ons dan brengen
wij 50% van de basis huurprijs in mindering op uw volgende boeking.
Wij heten u ook in deze bijzondere tijd van harte welkom in onze accommodaties en doen er samen
alles aan de risico’s zoveel mogelijk te beperken en verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij
hopen u snel te zien en blijf vooral gezond.
Heeft u nog aanvullende vragen neem dan gerust contact met ons op
Met welkome groet,
Groepsvilla Drenthe

