
Leefregels Pekelinge 1.5 Alleen samen houden we Buiten Pekelinge veilig voor gasten en 

medewerkers Helpt u mee? 

In verband met het Coronavirus gelden op dit moment extra leefregels op Buiten Pekelinge. 

Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de overheid. Daarbij treffen 

wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan voor jullie en 

onze veiligheid. Als jullie je houden aan deze leefregels zijn jullie van harte welkom op 

Buiten Pekelinge. 

Hotel Lodges 

· Verblijf alleen met het eigen gezin in of bij de hotel lodge 

· Ga niet met andere gasten bij elkaar zitten (geen gezamenlijke BBQ bijvoorbeeld) 

· Hou altijd 1,5 meter afstand van andere gasten en van medewerkers 

· Bezoek of visite is niet toegestaan 

· Hotel Lodges kunnen alleen geboekt worden per huishouden. Zo nodig kan er worden 

omgeboekt naar andere accommodatie. Als dit niet meer mogelijk is wordt de boeking 

geannuleerd. 

Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging) Heeft een gezinslid verkoudheidsklachten, dan zijn jullie helaas niet welkom op 

Buiten Pekelinge en blijven jullie thuis. Krijgt iemand verkoudheidsklachten tijdens de 

vakantie, dan worden wij hiervan op de hoogte gesteld en gaan jullie naar huis. Receptie 

· Bel of app zo veel mogelijk vragen 

· 1 gezinslid mag naar binnen 

· Betalingen alleen via pin 

· Boekingen alleen via de website, per mail of telefonisch 

· Pakketjes mogen niet naar de camping gestuurd worden 

Winkel Jimmy's Doe de boodschappen alleen. Gebruik van een winkelwagen is verplicht. 

Hou een winkelwagen afstand van elkaar. Alleen pin en contactloos betalen mogelijk. 

Horeca Brasserie Alleen bezorging is mogelijk. Bestellen en betalen alleen via de bestel app 

of telefonisch (0118-700275). Sport en animatie Er is een aangepast sportprogramma voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar. Voor jongeren 

vanaf 12+ en volwassenen is er nog geen programma mogelijk. Vico’s Kidsclub Er is een 

aangepast programma voor kinderen t/m 12 jaar. Volwassenen en jongeren vanaf 12+ 

mogen niet naar binnen. Binnenspeeltuin Beperkt geopend voor kinderen t/m 12 jaar, alleen 

op reservering Buitenspeeltuinen Zijn geopend voor kinderen t/m 12 jaar. Volwassen houden 

1,5 meter afstand. Als het te druk wordt zoek dan een andere plek om te spelen met jullie 

kind(eren). Sportvelden Zijn alleen geopend voor kinderen t/m 12 jaar. Pumptrack Is 

geopend voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Volwassenen blijven buiten de hekken. Zwembad 

is gesloten Openbare sanitair gebouwen zijn gesloten Bij al onze faciliteiten staan 

aanvullende huisregels aangegeven Controle op deze leefregels. Op Buiten Pekelinge wordt 

gecontroleerd of iedereen zich aan deze leefregels houdt. Mocht dat in onze optiek niet het 

geval zijn dan zullen wij gasten daarop aanspreken en een waarschuwing geven. Indien hier 

geen gehoor aan wordt gegeven zullen wij hen verplichten Buiten Pekelinge te verlaten. 



 

 


