
Voel je thuis op vakantie  
 
-Doe wat goed voelt, met gezond verstand- 
 
In deze tijd besteden we extra aandacht aan de veiligheid en hygiëne op de 
finca. Dat doen we graag op een ontspannen manier met verantwoordelijkheid 
en respect voor elkaar.  
Geniet van een onbezorgde vakantie ook al is die een beetje anders dan 
voorheen.  
 
Op de finca; 
 
Gastenkamers, glampingtenten en badkamers 
 
- Staan flacons met handgel in de badkamers van de gastenkamers en 
glampingtenten.  
-Ligt er voor iedere gast een mondkapje klaar.  
-Worden gastenkamers en glampingtenten schoongemaakt volgens de richtlijnen 
en met extra aandacht voor de contactpunten zoals deurklinken, schakelaars, 
kranen. 
-Wassen wij bed- en badlinnen, spreien en sierkussens op hoge temperaturen. 
Spullen die niet op hoge temperaturen gewassen kunnen worden hebben wij 
tijdelijk weg gehaald.  
-Maken wij om de dag uw toilet, wasbak, spiegel en kranen schoon. De 
handdoeken worden dan ook vervangen. Persoonlijke spullen worden niet 
aangeraakt.  
-Vinden wij ventileren belangrijk en is het prettig om overdag de ramen open te 
zetten.  
-Worden na het uitchecken de spullen om koffie- en thee te zetten schoon 
gemaakt en vervangen.  
-Sluiten we ’s nachts de ramen als er gebruik gemaakt wordt van de airco.  
-Mag ons toiletpapier doorgespoeld worden in de wc maar geen zakdoekjes, 
vochtige doekjes, tampons en andere hygiëneproducten. Daar zijn de 
prullenbakjes voor bestemd.  
 
Ontbijt, lunch en diner 
 
-Gebruiken we handgel voordat we aanschuiven.  
-Houden we 1,5 meter afstand, de tafels zetten we uit elkaar als dat nodig is. 
-Serveren we nu zoveel mogelijk aan tafel.  
 
Buitenkeuken en bar 
 
-Gebruiken we handgel voordat we de buitenkeuken gebruiken. 
-Geven we elkaar de ruimte en wachten we even als andere gasten de 
buitenkeuken gebruiken.  
-Zetten we gebruikt glaswerk op het dienblad, wij ruimen dat op.  
-Mag de buitenkeuken gebruikt worden om een eenvoudige maaltijd of lunch te 
maken. De gebruikte pannen, borden en bestek graag zelf afwassen.  
-Zullen wij de contactpunten zoals de koelkast, kastjes en aanrecht 
schoonhouden.  



-Noteren wij de drankjes en andere versnaperingen in een eigen mapje met 
eigen pen. De mapjes hebben de kleur van de gastenkamer of glampingtent. 
Zwembad en terrassen 
 
-Spoelen we ons even af onder de buitendouche voordat we het zwembad in 
gaan.  
-Gebruiken we wat meer chloor in het zwembad dan we anders doen.  
-Gebruiken we een strandlaken op de ligbedden en terrasstoelen. Strandlakens 
kunnen eventueel gehuurd worden.  
-Probeert iedereen gepaste afstand te houden, er is ruimte genoeg en gelukkig 
heeft iedereen ook zijn eigen terras als het te druk is.  
 
Buiten de finca; 
 
-Houden we 1,5 meter afstand van mensen, zowel binnen als buiten. 
-Dragen we een mondkapje op straat, het openbaar vervoer, in winkels en in 
strandtentjes en restaurantjes als je binnen drinken gaat bestellen. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor mensen met ademhalingsproblemen of andere 
legitieme gezondheidsredenen.  
-Hoeven we geen mondkapje te dragen op het terras, in restaurantjes, op het 
strand en in de zee, tijdens het wandelen en sporten in de natuur waar je geen 
andere mensen tegenkomt.  
-Is het handig om eventuele drukte te vermijden. Daar kunnen extra 
maatregelen gelden. Wij weten voldoende rustige strandjes, dorpen, 
natuurgebieden e.d.  
 
Zijn er vragen of bijzonderheden, laat het ons weten.  
 

Bert en Margreet   
  
 


