
Beste Gast, 
 

Ook bij vakantiepark Kleilutte, houdt het Corona virus ons bezig.  
Het nieuws haalt zichzelf in en veel brengt onzekerheid en vragen 
met zich mee.  
De landelijke maatregelen zorgen ervoor dat iedereen zijn leven 
moet aanpassen, zo ook hier. Wij mogen u en uw familie gelukkig 
ontvangen op ons kleinschalige park! 
 
In deze bijzondere tijd hebben wij gepaste maatregelen genomen, zodat we samen zorgen 
voor een veilige vakantie in eigen land.  
 

De door ons getroffen maatregelen:  
• Desinfectiezuil aanwezig  
• Vloerstickers, routes en 1,5 meter afstand  
• Contactloos betalen  
• Plexiglas bij check- in balie   
• Wij schudden geen handen   
• Hygiëne heeft bij ons altijd topprioriteit. In deze tijd besteden we hier nog meer 

aandacht aan. Zowel in de huizen, speelhuis en receptie   
• U kunt contactloos uw huis betrekken. Neemt u hiervoor vooraf even contact met 

ons op  
• U kunt uw sleutel bij vertrek in de brievenbus bij de receptie achterlaten  
• U ontvangt enkele dagen voor aankomst ons actuele Corona protocol per mail  
• Bij aankomst ontvangt u de extra huisregels m.b.t. Corona 
• Er is gezorgd voor hygiëne, zeep en gasten worden op het belang van handen wassen 

gewezen 
• De vakantiehuizen worden goed geventileerd voor aankomst 
• Op het park is veel ruimte om lekker te spelen, sporten en ontspannen 

 
Vooralsnog moeten we ervanuit gaan dat uw verblijf vanaf begin december kan 
plaatsvinden, hiervoor zijn geen beperkende regels op dit moment. Bel of mail ons gerust bij 
vragen en als er beperkingen gelden voor uw verblijf dan nemen we uiteraard contact met u 
op.  
 
De overheid houdt de volgende regelgeving aan voor vakantiehuizen vanaf 18 november tot 
begin december: 
 
Kan ik met meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland? 

Ja dat is toegestaan .Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 

jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus ook niet mogelijk om met meer dan 4 personen 

(m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning te huren of te verhuren. 

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen voor een heerlijk weekend weg of een 
langere vakantie!   
 
Tel: 06 14847491  Vincent en Angelique Rustebiel - Spoelder  


