
Gedragscode voor de gasten van campings, groepsaccommodaties en 
andere vakantieparken 
 
‘U bent van harte welkom in deze mooie regio. 
Gedraag u verantwoordelijk, dat zullen de lokale bewoners waarderen en samen zorgen 
we ervoor dat u kunt blijven recreëren!’ 
 
Even van het terrein of park af en erop uit! Een frisse neus halen, lichaamsbewegingen 
genieten van de natuur. Laten we in deze tijd er samen voor zorgen dat het veilig en 
mogelijk blijft. Naleving van de regels van ‘de gedragscode voorgasten van campings, 
groepsaccommodaties en andere vakantieparken’ draagt daar aan bij! 
 
Altijd... 

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd),behalve als je 
kunt garanderen dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 

• Vermijd sociale contacten 

• Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis! 

• Voorkom drukte in natuur-en andere gebieden, blijf anders in of bij uw 
vakantieverblijf.  
 

Een veilig vertrek 

• Op de vakantie accommodaties die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON. geldt 
een corona-protocol. Neem er kennis van en volg strikt de voorschriften. 

• Vermijd als bestemming drukke plekken en drukke tijdstippen. Uw 
gastheer/gastvrouw kan u hierover informeren. 

 

Een goede voorbereiding 

• Check de website van uw park waar u verblijft en van de gemeente voor actuele 
informatie over bijzondere maatregelen -zoals afsluiting van gebieden, paden en 
wegen en parkeerplaatsen-en richtlijnen. 

• Maak gebruik van fiets-en wandelapps zodat u uw route nauwkeurig kunt 
uitstippelen. 

• Horecagelegenheden zijn op dit moment nog gesloten. Neem daarom bij een 
langere tochteten &drinken voor onderweg mee. 

 

Onderweg: wandelen & fietsen 

• Sta niet onnodig stil en zorg voor een vlotte doorgang. Voorkom te allen tijde 
groepsvorming. 

• Houd rekening met afsluitingen of eenrichtingverkeer op plekken waar het 
(anders) niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zoals 
uitkijktorens en smalle paden. 

• Wees altijd voorzichtig! Pas op met risicovolle manoeuvres, breng je zelf en 
anderen niet nodeloos in gevaar. 


