
Informatie betreffende Coronavirus (COVID-19) 

Gezondheidssituatie Coronavirus 
Wij snappen dat er veel vragen zijn over het Coronavirus (COVID-19) en het verblijf bij de 
Groenlanden.                                                                                                                                          
De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid, 
het RIVM, Gemeente en de brancheorganisatie K.H.N./Recron wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden.    Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen en beantwoorden we veel gestelde vragen over de gevolgen van de 
coronavirus voor je vakantie.                                                                                                                                     
Laatst gewijzigd op: 6 mei 13.00 uur 2020                                                                                                       

We hebben 6 mei 2020 kunnen horen, dat de maatregelen worden verlengd tot 
1juli.  Blijf thuis bij klachten en 1.5m afstand.                                                                                             

In principe is de camping open.                                                                                                                             
Wij attenderen u erop dat de sanitaire voorzieningen gesloten zijn.                                                                 
Het paviljoen is ook gesloten van horeca en snackhoek.                                                                           
Ook wijzen wij u erop de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.                                                   
Hier gelden dezelfde beperkingen als thuis.                                                                                 
Deze maatregelen die er al zijn blijven tot 1juli.                                                                                          
Er zijn geen beperkingen bij gekomen.   

Voor een ieder die een vitaal beroep heeft, of op welke manier dan ook afhankelijk zijn van, 
of te maken krijgen met de vitale beroepen,  en voor alle gasten:                                                            
HEEL VEEL STERKTE GEWENST  -   PROBEER GEZOND TE BLIJVEN 

Verhuur Blokhut:                                                                                                                                                          
Op dit moment staat Nederland nog niet op slot.                                                                            
De reserveringen staan nog gepland, ook dit kan per dag wijzigen.                                                                       
Er zijn een paar aanpassende maatregelen.:                                                                                                     
*Ik adviseer u eigen dekbed en kussens mee te nemen.                                                                                       
*De keuze voor zelf schoonmaken vervalt. Er zullen ook geen schoonmaak kosten in 
rekening worden gebracht.                                                                                                                          
*Let ook op eigen hygiëne en laat de Blokhut netjes achter.                                                       

Denk om u eigen welzijn en de gasten na u.    Laten we met zijn allen de maatregelen van de 
overheid in acht nemen om het virus in te dammen. 

Op dit moment is het geen geldige reden voor kosteloos annuleren, en valt het niet onder de 
annuleringsverzekering.                                                                                                                                       
We worden allemaal getroffen op welke manier dan ook door het coronavirus. Als gastvrij 
bedrijf willen wij onze gasten zoveel mogelijk tegemoet komen daar waar mogelijk.           
Ook dit heeft onze volle aandacht  

Heeft u geboekt voor 4 mei en wilt u deze verzetten, neem dan contact op met de 
Groenlanden om uw verblijf naar een latere datum te verplaatsen en de voorwaarden te 
bespreken. 



 

 


