
Het coronavirus en uw verblijf op kampeerterrein Stortemelk 

 
Het kampeerterrein 

• 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 accommodaAes geldt dat er meerdere huishoudens in mogen verblijven, mits er 
ook binnen 1,5 meter afstand wordt gehouden;  

• De recepAe heeF beperkte openingsAjden en wij verzoeken u om vragen zoveel mogelijk via 
de mail te stellen en alleen als het noodzakelijk is naar de recepAe te komen;  

• Bij De Bolder kunt u op het terras ziHen, binnen eten of eten bestellen en afrekenen via 
www.boldervlieland.nl. Uw bestelling is daarna af te halen in De Bolder. In De Bolder is het 
protocol Heropening Horeca van toepassing;  

• De VakanAe-super is geopend. De openingsAjden zijn te vinden op de deur bij de winkel. In 
de winkel is het protocol Verantwoord Winkelen van toepassing;  

• Alle recreaAe-acAviteiten (en eventuele opgave hiervoor) vindt u dit seizoen op 
www.recreaAestortemelk.nl.  

 
Hygiënemaatregelen  

• Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren; 

• Vermijd drukte op het kampeerterrein en op het eiland; 

• HeeF u verkoudheidsklachten of koorts en bent u nog aan wal? Blijf dan thuis;  

• HeeF u verkoudheidsklachten of koorts en bent u al op Vlieland? Blijf, samen met de rest van 
uw reisgezelschap, in uw tent en neem direct telefonisch contact op met de recepAe 
(0562-451225). Bij geen gehoor belt u het noodnummer (DAG 06-15338681/ NACHT 
06-83444025) 

• De sanitairgebouwen worden meerdere malen per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd;  

• Er mag maximaal 1 persoon per gezin in recepAe/VakanAe-Super/De Bolder; 

• Er mogen maximaal 3 personen tegelijk in de recepAe. Zijn er reeds 3 personen binnen? Wij 
vragen u geduld te hebben en te wachten tot u naar binnen kunt. 

 
Overige maatregelen 

• Verwacht u post? Tijdens de openingsAjden van de recepAe kunt u kijken of er post is. Ook 
voor het ophalen van post geldt maximaal 3 personen tegelijk in de recepAe; 

• Verwacht u een pakketje? De pakketjes worden in de zilveren container aan de rechterzijde 
van het centrumgebouw geplaatst. Deze container is overdag Ajdens openingsAjden van de 
recepAe toegankelijk. Het bestellen en laten bezorgen van pakkeHen op kampeerterrein 
Stortemelk is voor eigen risico; 

• Bagagelabels voor uw terugreis zijn, Ajdens de openingsAjden, graAs op te halen in de 
VakanAe-Super; 

• Munten voor wasmachines en drogers zijn te verkrijgen bij de VakanAe-Super.  

http://www.boldervlieland.nl
http://www.recreatiestortemelk.nl

