Beste kampeerder,
Campings en vakantieparken mogen open zijn onder bepaalde voorwaarden. Omdat
wij een groepskampeerterrein zijn hebben wij de Veiligheidsregio Flevoland en de
gemeente Dronten de vraag voorgelegd of wij groepen mogen ontvangen en onder
welke voorwaarden. De uitkomst is dat ons terrein open mag en groepen kan
ontvangen onder voorwaarden.
Overheidsvoorwaarden voor openstelling:
 sanitair gebouwen mogen open, gemeenschappelijke-/verblijfsruimtes dienen
gesloten te blijven;
 op een verblijfsplaats (lees: kampeerplaats met kampeermiddel) mogen personen
behorende tot hetzelfde huishouden verblijven of maximaal 4 personen die niet
tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee;
 dezelfde basisregels tegen verspreiding van corona als in je thuissituatie gelden
ook op ons kampeerterrein: blijf thuis bij klachten en laat je testen, 1,5meter
afstand tot elkaar houden, hygiëneregels hanteren, niet samenscholen en
maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder per dag ontvangen.
Dit betekent dat je verblijf op De Abbert er anders uit zal zien dan je misschien
gewend bent en/of waar je op gehoopt had. Het is dus niet toegestaan om met (een
deel) van je groep bij elkaar te zitten op het kampeerveld, dus bv. ook niet in een
grote groep samen eten. Wel mag je elkaar in kleine setting volgens de gestelde
overheidsmaatregelen ontmoeten, kunnen kinderen t/m 12 jaar vrij met elkaar spelen
en kan je genieten van alle rust, ruimte en natuur op en rondom het kampeerterrein.
Daarnaast noodzaken de overheidsmaatregelen ons om een aantal beperkingen op
het terrein door te voeren. Zo zullen, om samenscholing te voorkomen, onze
groepsaccommodaties gesloten blijven en is het maken van een kampvuur niet
toegestaan. Ons outdoor terrein is op inschrijving alleen open voor personen onder
de 18 jaar. Tenslotte moet iedereen zich tussen 23.00 – 7.00 uur bij of in zijn eigen
kampeermiddel zijn en is het is niet toegestaan om tijdens je verblijf gasten (nietkampeerders) te ontvangen.
Als eigenaren van De Abbert zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze
gasten. Wanneer jij je niet aan de regels houdt kunnen wij een boete krijgen en zelfs
op last van de Veiligheidsregio worden gesloten. Wanneer de overtreding veroorzaakt
is door jouw groep zien wij ons helaas genoodzaakt jouw groep aansprakelijk te
stellen voor de door ons geleden schade. Wij vertrouwen er op dat onze gasten zich
verantwoordelijk gedragen en de regels naleven.
Dit zijn de regels op dit moment van schrijven (3-5-2021). Hopelijk zullen deze de
komende tijd verder worden versoepeld, zodat er ons terrein weer samenkomsten als
vanouds mogelijk zijn. Wij houden je hiervan op de hoogte.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-envakantie/op-vakantie-in-nederland

