Seizoen 2021
Beste gasten van kampeerterrein De Blauwe haan en natuurkampeerterrein De Groene Hen,
Afgelopen seizoen was een vreemd seizoen, maar hebben we ook veel dingen geleerd. We zijn blij
dat het kampeerseizoen door heeft kunnen gaan en dat er veel gasten toch nog hebben kunnen
genieten van de prachtige omgeving.
Nog steeds is het onzeker wat er in de toekomst gaat gebeuren. Op onze website vindt u ons
Corona-protocol voor tijdens uw verblijf op ons terrein. Als extra aanvulling hieronder een aantal
aandachtspuntjes wanneer u een vakantie boekt voor 2021.
Verhuur
Mochten wij in 2021 de toiletgebouwen weer moeten sluiten, bieden wij alle verhuurverblijven
een eigen toilet en douche gelegenheid aan. Deze reserveringen kunnen dan dus gewoon
doorgang blijven vinden. Voor deze boekingen gelden de normale annuleringsvoorwaarden* en
betaaltermijnen. Mocht u gezamenlijk met een ander huishouden een verhuurverblijf geboekt en
is het vanuit de regering niet toegestaan om met deze groep samen te verblijven, dan sluiten wij
annuleren uit. Het is dan namelijk wel mogelijk om met één huishouden te komen.
Kamperen
Wanneer de camping open mag zijn en u toch wilt annuleren gelden de gebruikelijke
annuleringsvoorwaarden. Mocht het zo zijn dat u niet kunt komen kamperen vanwege de sluiting
van het sanitairgebouw bieden wij u net als afgelopen seizoen een voucher aan.
Groepen
Bent u van plan met een groep naar de Blauwe Haan en/of Groene Hen te komen? Houd dan de
maatregelen goed in de gaten. Bij sluiting van de toiletgebouwen kunnen de gasten met een
verhuurverblijf wel gewoon naar de Blauwe Haan komen. De gasten met een kampeerplaats
ontvangen bij sluiting van het sanitairgebouw een voucher. Het is dan dus niet mogelijk om als
volledige groep te annuleren.
Op naar een veilig en gezond kampeerseizoen!
Mocht u nog vragen hebben, horen we het graag,
Kampeerterrein De Blauwe Haan en Natuurkampeerterrein De Groene Hen
*Bij het annuleren van uw boeking hanteren wij de standaard annuleringsvoorwaarden zoals opgesteld door de
branche vereniging HISWA-RECRON, te vinden op onze website.
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