Informatie betreffende het coronavirus COVID-19
Gezondheidssituatie Coronavirus - laatste update: 15 december 2020
Situatie sinds dinsdag 15 december 2020:
Hieronder staan de op dit moment geldende en gewijzigde regels voor u
nogmaals vermeld.
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Voor De Dikkenberg betekent dit, dat wij onder de geldende RIVM-voorwaarden
(www.rivm.nl ) gewoon geopend blijven.
De receptie is beperkt open voor gasten met mondkapjesplicht. We zijn op de dagen
maandag tot vrijdag geopend van 10.00-12.00 uur, zaterdag 10.00-12.00/14.0016.00 uur en zondag van 12.00-16.00 uur.
De openbare wasserette is open (1 persoon binnen).
De tennisbaan, jeu de boules baan, de tafeltennistafels en de speeltuin zijn open.
Samenkomsten buiten max. 2 personen of 1huishouden.
Laat uw pakketten bij voorkeur thuis bezorgen. Indien u pakketten laat bezorgen op
De Dikkenberg, is dit geheel op uw eigen verantwoordelijkheid. De Dikkenberg
tekent niet voor ontvangst van uw pakketten. U kunt uw pakket vinden in de bekende
grijs/zwarte box rechts van de receptie. De box is geopend van 9.00 - 18.00 uur,
daarna wordt deze weer door ons afgesloten.
Alle externe leveranciers (zoals bv. installateurs, tuinmannen, timmerbedrijven etc.)
die op het park moeten komen dienen vooraf bij de receptie aangemeld te worden
en mogen pas na goedkeuring van ons alleen tussen 9.00-17.00uur het terrein
betreden. Het is niet toegestaan om externe bedrijven met uw eigen slagboom
sleutel binnen te laten, zij kunnen zich telefonisch of via de intercom melden bij
receptie, waarna wij toegang zullen verstrekken.
Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven geldt nog altijd. Denkt u aan de
avondklok van 21.00 – 4.30 uur. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep.
Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
Visite mag binnen of buiten, maar maximaal 1 persoon (exclusief kinderen tot 12
jaar) per dag. Houd wel 1,5 meter afstand tot elkaar. Omdat dat vaak in
vakantiewoningen niet mogelijk is, wordt het ontvangen van visite binnen afgeraden.
Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Indien u koorts krijgt
op ons park brengt u de receptie hiervan direct telefonisch op de hoogte.

