
 

 

Beste campinggasten, 

 

Zoals bekend, zijn de campings en verblijfsaccommodaties in Zeeland gesloten volgens de 

noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland. De huidige termijn geldt tot 10 mei, waarbij is 

aangegeven dat er tegen die tijd wordt beslist over verlenging en of aanpassing noodzakelijk is. 

De hoofdlijn in deze noodverordening voor ons als camping en bungalowterrein is het verbod op 

aanbieden van recreatief nachtverblijf, of het aanwezig zijn op een plaats waar recreatief 

nachtverblijf plaatsvindt. 

De overheid heeft dagtoerisme met klem afgeraden en verzoekt iedereen om Zeeland zoveel 

mogelijk te vermijden en om alleen te komen als dit echt noodzakelijk is. 

Voor deze noodzakelijkheden bestaat de mogelijkheid om uw eigen plaats op Camping Orisant te 

bezoeken. 

 

Vooropgesteld dat: 

 

- Volgens de noodverordening van VRZ en informatie burgemeester: 

• er geen nachtverblijf op de camping mag plaatsvinden 

• onze slagbomen, receptie, speeltuin, wasserette en sanitair gebouwen (dus ook 

toilet!) gesloten moeten zijn 

• onze medewerkers zich ook moeten houden aan de 1,5 mtr afstand tot anderen 

en elkaar 

 

- Wij onze eigen maatregelen treffen ter bescherming van uw en onze gezondheid 

• Wij faciliteren als directie en medewerkers geen persoonlijk contact op het 

terrein; ALLE communicatie verloopt via e-mail of telefoon 

• Gasflessen kunnen telefonisch/via mail worden besteld en op een afgesproken 

tijdstip worden afgehaald zonder persoonlijk contact en per pin betaald. 

• Er zijn geen gereedschappen of kruiwagens beschikbaar om te gebruiken. 

• Onze medewerkers zullen geen servicetaken uitvoeren of storingen verhelpen 

zolang gasten aanwezig zijn. 

 

- Iedereen op dwingend advies van het RIVM en premier Rutte: 

• zoveel mogelijk thuis moet blijven  

• zich enkel in noodzakelijke gevallen buiten mag verplaatsen 

• minimaal 1,5 mtr afstand van elkaar moet houden 

• niet met meer dan 2 mensen (buitenom eigen huisgezin) samen mag zijn 

• er door de handhavers van de gemeente Noord-Beveland op ons terrein boetes 

aan u worden gegeven wanneer u de Corona-voorschriften overtreed. 

 



 

Bovenstaande in ogenschouw genomen, is het mogelijk om uw caravan, chalet of huisje te bezoeken 

wanneer u daar nood toe ziet. Wij willen dat dan graag gereguleerd doen, zodat we ten alle tijde het 

overzicht kunnen bewaren en concentraties van gasten voorkomen.  

U kunt per e-mail op info@orisant.nl aangeven op welke dag u de camping zou willen bezoeken. Wij 

kijken of dit op dat moment verantwoord is (we voorkómen dat er bv in 1 straat dicht bij elkaar 

meerdere gasten tegelijk aanwezig zijn).  

Per plaats mag u met maximaal 2 volwassen personen aanwezig zijn (geen kinderen). U heeft ook 

uitsluitend toegang tot uw eigen perceel. De mogelijkheden zijn er op maandag tot en met vrijdag 

tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Tijdens deze periode zullen wij uw slagboompas activeren. 

Let op: dit kan enkel wanneer u vooraf een afspraak heeft gemaakt per email en daarvan een 

bevestiging heeft van ons ontvangen! Wij kunnen hierop geen uitzondering maken. 

Wij staan volledig achter de maatregelen die onze minister en het RIVM afkondigen. We hopen dan 

ook, dat u enkel in echt noodzakelijke gevallen, de rit naar de camping gaat maken. Denk goed na! 

Over uzelf en over anderen. Elke verplaatsing die voorkomen kan worden, vermindert het risico op 

besmettingen! 

We hopen dat u allemaal gezond blijft en we spoedig weer over onze, nu meer dan ooit 

gewaardeerde vrijheid, mogen beschikken. 

Wees verstandig en voorzichtig, we denken aan jullie en missen jullie! 

 

Met hartelijke groet, 
Familie Verburg en medewerkers 
Camping Orisant 
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