
 

Het coronavirus en uw verblijf op kampeerterrein Stortemelk 
 
Het kampeerterrein 

• Het kampeerterrein is open, maar de toiletgebouwen zijn tot 1 juli gesloten. Voor alle 
kampeerplaatsen geldt: u bent welkom als u beschikt over eigen sanitaire voorzieningen/een 
chemisch toilet. Er is een aantal verhuurtenten met privé sanitair. De douches en toileBen in 
de sanitairgebouwen zijn niet beschikbaar voor alle overige kampeerplaatsen; 

• Op het kampeerterrein zijn de algemene maatregelen van het RIVM van kracht; 
• Uw kampeerplaats vooraf reserveren is noodzakelijk. U kunt alleen komen kamperen met een 

vooraf geboekte en betaalde reservering; 
• Voor alle accommodaJes geldt dat er maximaal 1 huishouden in mag verblijven;  
• Tot nader order is het niet toegestaan visite te ontvangen op het kampeerterrein; 
• De recepJe heeM beperkte openingsJjden en wij verzoeken u om vragen zoveel mogelijk via 

de mail te stellen en alleen als het noodzakelijk is naar de recepJe te komen;  
• Bij de bolder kunt u eten bestellen en afrekenen via www.boldervlieland.nl. Uw bestelling is 

daarna af te halen in de Bolder;  
• De kampwinkel is geopend. De openingsJjden zijn te vinden op de deur bij de winkel.  

 
Hygiënemaatregelen  

• Houd 1,5 meter afstand; 
• Schud geen handen; 
• Hoest en nies in uw elleboog; 
• Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren; 
• Om het contact met de recepJe zoveel mogelijk te beperken, dient u vooraf het gehele 

bedrag voor de reservering voldaan te hebben; 
• Vermijd drukte op het kampeerterrein en op het eiland; 
• Was uw handen regelmaJg met water en zeep; 
• HeeM u verkoudheidsklachten of koorts? Blijf dan thuis; 
• Er mag maximaal 1 persoon per gezin in recepJe/kampwinkel/De Bolder; 
• Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in de recepJe. Zijn er reeds 2 personen binnen? Wij 

vragen u geduld te hebben en te wachten tot u naar binnen kunt. 
 
Overige maatregelen 

• Verwacht u post? Tijdens de openingsJjden van de recepJe kunt u kijken of er post is. Ook 
voor het ophalen van post geldt, maximaal 2 personen tegelijk in de recepJe; 

• Verwacht u een pakketje? De pakketjes worden buiten, aan de rechterzijde van, het 
centrumgebouw geplaatst; 

• Bagagelabels voor uw terugreis zijn, Jjdens de openingsJjden, graJs op te halen in de 
kampwinkel; 

• Tot 1 juli is het niet mogelijk om gebruik te maken van de wasmachines en drogers op het 
kampeerterrein.

http://www.boldervlieland.nl

