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Corona-maatregelen 
Van harte welkom bij Camping Samoza. Wat ontzettend leuk dat je bij ons vakantie komt vieren.  
Net als thuis is ‘social distance’ ook op vakantie heel goed mogelijk en met de nodige aanpassingen  
en inzet kan iedereen ook nu heerlijk genieten. Hierbij informeren we je over de maatregelen die  
tijdens jouw verblijf van toepassing zijn. 

Faciliteiten: 

• Grand Café Saxenburg heeft een bezorg- en afhaalservice. Plaats je bestelling 
via www.cafetariasamoza.nl. De gerechten worden bij je plek bezorgd.  
Het terras is geopend en binnen is op reservering geopend, dit kan ter plekke bij de deur. 

• De supermarkt is geopend en hanteert een deurbeleid 

• Aangepast animatieprogramma o.b.v. inschrijving, www.samoza.nl/recreatieprogramma 

• De manege is geopend, alleen op afspraak toegankelijk. Reserveren is alleen telefonisch  
mogelijk 0629247974. De kantine is geopend. 

• De speeltuin en sportgelegenheden zijn geopend, waarbij geldt dat kinderen tot 18 jaar  
gewoon kunnen sporten en iedereen van 18+ zich aan de 1,5 meter afstand moet houden 

• Het binnen- en buitenzwembad is geopend voor verblijfsgasten (tijdsloten). Reserveren kan via 
www.inschrijvenbijvacantiefun.nl (max. 2 uur van te voren, baantjes zwemmen 24 uur van te voren 

Houd de openingstijden van de faciliteiten in de gaten via www.samoza.nl/openingstijden 

 

Wat verwachten we van jou: 
 

• Er zijn maximaal 2 personen in de receptie toegestaan 

• Draag bij voorkeur handschoenen bij het gebruik van de (pers)container 

• Je mag (na aanmelding bij de receptie) maximaal 3 volwassen (18+) bezoekers  

tegelijkertijd ontvangen op je plaats. Voor het ontvangen van kinderen en jeugd t/m  

18 jaar geldt geen maximum. Bij het ontvangen van bezoek dien je ten alle tijde de  

vereiste maatregelen van het RIVM te hanteren (o.a. 1,5 m afstand). Let op! Je bezoek 

mag geen gebruik maken van de zwembaden (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar). 

• Iemand begroeten is prima, maar geen hand, knuffel of kus 

• Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep 

• Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van je elleboog 

• Houdt minimaal 1,5 m afstand van elkaar 

• Vermijd samenscholing met meer dan 2 personen die niet tot het gezin behoren 

• Meld je meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de  
plaatselijke huisarts en informeer ook de receptie van Samoza 

 

Telefoon receptie: 0577- 411283 

Telefoon plaatselijke huisarts: 0341-261882 of 0341-263344  

http://www.cafetariasamoza.nl/
http://www.samoza.nl/recreatieprogramma
tel:0031629247974
http://www.inschrijvenbijvacantiefun.nl/
http://www.samoza.nl/openingstijden
tel:+31577411283
tel:+31341261882
tel:+31341263344


  Blijf gezond 

❤ Wees lief voor elkaar 

Maatregelen sanitair gebouwen 



Maatregelen zwembaden 
 

Inschrijving 
De toegang tot de zwembaden is ten gevolge van coronamaatregelen beperkt tot een maximaal aantal 
bezoekers. De openingstijden zijn opgedeeld in een aantal tijdsloten, waarbij een genoemde doelgroep 
gebruik kan maken van de zwembaden. Je kan ofwel gebruik maken van de zwembadvoorzieningen 
door middel van inschrijving, ofwel gebruik maken van de toegang o.b.v. beschikbaarheid. 
 
• Inschrijven voor het gebruik maken van de zwembaden geschiedt via 

www.inschrijvenbijvacantiefun.nl of via de QR-code. (reserveren maximaal 2 uur van  

te voren, baantjes zwemmen 24 uur van te voren) 

• Een geslaagde inschrijving garandeert je toegang, mits je tussen de 5 minuten  
voor en 10 minuten na de aanvangstijd het zwembad betreedt 

• Indien na inschrijving de maximale bezoekerscapaciteit van het zwembad niet is gehaald  
zal 15 minuten na de aanvangstijd van een tijdslot er vrije toegang worden gegeven aan  
bezoekers (binnen de geldende doelgroep voor het betreffende tijdsslot) o.b.v. beschikbaarheid 

• De beschikbaarheid is zichtbaar aan het verkeerslicht bij de ingang, welke bij beschikbaarheid  
op groen staat en bij ‘vol’ op rood staat. Bij groen kan het zwembad worden betreden. 

 

Ingang zwembad verplaatst 
De ingang van het zwembad is niet meer via de receptie, maar die vind je aan de achterzijde van het gebouw.  
Je loopt dus om de receptie om bij de ingang van het zwembad te komen.  
 

Fair use policy 
We proberen het gebruik van de zwembaden zo eerlijk mogelijk te verdelen over onze bezoekers, uitgaande  
van de beperkingen die ons worden opgelegd. Daarom kan het zo zijn dat bij een tekort aan beschikbare  
zwembadcapaciteit er gekeken zal worden naar de mate waarin bezoekers gebruik maken van de zwembaden.  
Er kan dan sprake van zijn dat bij de bezoekers, die reeds een aantal malen gebruik hebben gemaakt van de  
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