Corona informatiepagina boerderijwoning website
Heb je een vakantie gepland in onze boerderijwoning of wil je graag reserveren? Dan
informeren wij je graag over de recente ontwikkelingen in het kader van het coronavirus
en geven antwoord op de meest gestelde vragen. Houd onze berichtgeving op de
website in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Is de boerderijwoning van De gerrithoeve open?
Ja, zonder tegenbericht ben je van harte welkom om te genieten van onze
vakantiewoning. Tenzij we op last van de overheid niet open mogen en je gereserveerd
hebt, dan nemen we contact met je op.
Extra maatregelen
Om verspreiding van het virus tegen te gaan volgen wij de richtlijnen zoals gesteld door
het RIVM en autoriteiten. Daarbij hebben wij een aantal extra maatregelen getroffen om
verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder
●
●
●
●
●

Bij het inchecken schudden wij geen handen, maar je bent van harte welkom
Wij vragen je om maar met 1 persoon in te checken
Wij houden minimaal 1,5 meter afstand van onze gasten
Het sanitair wordt vaker schoongemaakt met desinfecterende middelen
Onze voorkeur gaat uit naar online boekingen en betalingen.

Gedurende je vakantie vragen we je het landelijke beleid zoals gesteld door het RIVM op
te volgen. Dat wil zeggen:
●
●
●
●

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 van elkaar
Was regelmatig uw handen met zeep gedurende minimaal 25 seconden

Belangrijk!
Kom alleen vakantie vieren op De gerrithoeve wanneer je geen griepverschijnselen hebt.
Ben je verkouden of heb je (lichte) klachten? Dan verzoeken we om je vakantie om te
boeken en eerst thuis uit te zieken.
Meer informatie
Heb je nog aanvullende vragen over je vakantie in onze vakantiewoning, dan horen we
dat graag.
Graag tot ziens op De gerrithoeve!

