
 

 
Richtlijnen voor kamperen in coronatijd – Recreatiepark TerSpegelt  
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 
 
 
Beste gast, 
 
Hartelijk welkom! Het kampeerseizoen is dit jaar anders gestart dan we gewend zijn. Wij zijn blij jullie 
toch, in aangepaste vorm, te kunnen verwelkomen bij Recreatiepark TerSpegelt.  
 
Verblijven op TerSpegelt is op dit moment alleen mogelijk in gezinsverband en op het gehele park 
moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand. Voorzieningen zijn beperkt geopend en 
activiteiten worden op een andere manier georganiseerd. Wij geloven op deze manier toch een 
relaxte kampeervakantie te kunnen bieden. In deze bijzondere tijd toch even er tussenuit met het 
eigen gezin.  
 
De meest actuele informatie vind je in deze ‘Richtlijnen voor kamperen in coronatijd’ en in de 
TerSpegelt app. De informatie in het informatieboekje is in deze situatie niet geheel up to date. 
 
In verband met het coronavirus gelden op dit moment speciale maatregelen op ons park, waarvoor 
wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid moeten volgen. Daarbij treffen wij een aantal extra 
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierbij het dringend verzoek om de 
geldende maatregelen te blijven volgen. 
 
Voor alle gasten geldt: als je koorts hebt of verkouden bent, kom je niet naar TerSpegelt. Blijf dan 
thuis. Dit geldt ook voor je gezinsleden.  
 
Bedankt en hoe dan ook veel plezier bij TerSpegelt! 
 
  



 
 
 
Het coronavirus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. 
Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper 
besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de 
adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. We staan in nauw contact met de lokale instanties 
(GGD), brancheorganisatie HISWA-RECRON en de gemeente die ons op de hoogte houden van 
(lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.  
 
Wat kun je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

 Zorg voor goede hygiëne maatregelen 

 Was regelmatig je handen 

 Geef geen handen, knuffels of kussen 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 
 
Maatregelen op het park  
Deze richtlijnen gelden voor een verblijf op Recreatiepark TerSpegelt tussen 20 mei en 2 juni 2020. 
 
Kampeerplaatsen en huuraccommodaties 

 Verblijven op TerSpegelt is op dit moment alleen mogelijk in gezinsverband. 

 De kampeerplaatsen en huuraccommodaties met privé sanitair zijn in de verhuur.  

 Kampeerplaatsen met gedeeld sanitair zijn alleen te gebruiken met een kampeermiddel dat 
zelfvoorzienend is.  

 Je mag geen gebruik maken van de toiletgebouwen op het terrein, deze zijn dan ook gesloten.  

 Alleen de stortplaatsen voor het chemisch toilet bij de toiletgebouwen zijn geopend. Houd bij het 
legen van het chemisch toilet 1,5 meter afstand tot anderen.  

 Wij besteden op het gehele park extra aandacht aan schoonmaak en hygiëne. 

 Op het gehele park en bij contact met onze medewerkers moet rekening worden gehouden met 
1,5 meter afstand. 

 Voor deze periode hebben wij ervoor gekozen om maximaal 50% van ons park te bezetten, zodat 
iedereen de ruimte krijgt om met de geldende coronamaatregelen te genieten van een relaxte 
(kampeer)vakantie.   

 
Receptie & slagboom 

 De receptie is dagelijks geopend tussen 09.00 en 17.00 uur, op 20 en 29 mei tussen 09.00 en 
20.00 uur en te bereiken via telefoon (0497-512016), via info@terspegelt.nl, via app (06-
18531724 ) of via de chat op terspegelt.nl.  

 Binnenlopen bij de receptie kan ook, doe dit alleen als het noodzakelijk is. Kom dan alleen en 
houd er rekening mee dat er maximaal 2 gasten in de receptie aanwezig mogen zijn.  

 De slagboom met kenteken herkenning is in werking, zorg dat je voor aankomst je kenteken hebt 
doorgegeven.   

 WiFi voor kampeerplaatsen kan telefonisch, per mail of app worden aangevraagd. In de 
huuraccommodaties is WiFi aanwezig, de toegangscode hiervoor vind je in de map in de 
accommodatie.  

 Bel in geval van nood receptie (na sluitingstijd kies optie 1) of druk op de noodbel. Bij ernstige 
gevallen bel 112. 
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Zwembad & SterrenStrand  

 Het zwembad en SterrenStrand zijn geopend op zondag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur. Extra geopend: 21 en 31 mei: 10:00 - 20:00 
uur. 

 Reserveren voor het zwembad is verplicht. Dit kan een dag vooraf of op de dag zelf bij de ingang 
van het zwembad, kom dan alleen. 

 Zwemmen is alleen mogelijk in gezinsverband, kinderen onder begeleiding van minimaal 1 
volwassenen en bij voorkeur met 1 ouder. 

 Per keer voor maximaal 30 personen voor maximaal 1 uur zwemmen (inclusief omkleden). 

 Toegang op vertoon van je vakantiepas. 

 Voor een bezoek aan SterrenStrand is reserveren vooraf niet nodig. 

 Toegang tot SterrenStrand is voor maximaal 1 uur. We kunnen een beperkt aantal gasten 
ontvangen in het SterrenStrand.  

 Geen toilet- en douchebezoek mogelijk, geen horecalocatie geopend.  

 Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen van medewerkers.  

 Houd rekening met een beperkte beschikbaarheid van het zwembad & SterrenStrand, kom lekker 
zwemmen en spelen maar blijf niet te lang. 
 

Faciliteiten & voorzieningen 

 De buiten speeltuinen en het SportPlein zijn toegankelijk maar wees verstandig. Als het te druk 
wordt, zoek dan een ander plekje om met je kinderen te spelen. 

 PumpTrack en Fietscrossbaan zijn geopend, alleen bij gebruik van helm, knie- en elleboog-
bescherming.  

 Het strand en zwemwater zijn toegankelijk, de douches en toiletten hier zijn gesloten.  

 Ook midgetgolfen, het Ontdekpad, wandelen en fietsen vanaf Natuurpoort TerSpegelt en het 
Kabouterpad is mogelijk.  

 Fietsen en skelters zijn te huur bij de receptie. 

 De supermarkt op het park is dagelijks geopend, kom zoveel mogelijk alleen je boodschappen 
doen.  

 Als we zien dat 1,5 meter afstand tot anderen niet goed of voldoende wordt nageleefd of als het 
te druk wordt, zal deze voorziening direct worden gesloten. We nemen hierin geen risico. 
 

 Alle actuele informatie en openingstijden vind je in de TerSpegelt app. Tip: Heb je de app al 
gedownload? Download hem opnieuw voor de meest actuele versie. 

 
Horeca  
Voor het afhalen van eten & drinken hebben wij de volgende mogelijkheden: 
Koffie-to-go,  
Diverse koffies en cappuccino, koffiebroodjes. Dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur bij De Wijde Blick. 
Lunch-to-go  
Vers belegde broodjes om mee te nemen, keuze uit Broodje kaas, Broodje ham, Broodje eiersalade 
en Broodje tonijnsalade. Dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur bij LekkerMakkelijk. 
IJs-to-go (vanaf 21 mei) 
De lekkerste softijsjes en milkshakes. Dagelijks van 12.00 tot 20.00 uur bij LekkerMakkelijk. 
Bij het afhalen let op de maatregelen die daar zijn aangegeven en houd 1,5 meter afstand. 
Alleen mogelijk om met pin betalen 
 
 
 



 
Diner afhalen of bezorgen 

 Friet, pizza’s en gerechten van De Wijde Blick, bekijk het actuele assortiment op 
etenbijterspegelt.nl. 

 Bestellen is dagelijks mogelijk tussen 16.00 en 20.00 uur via etenbijterspegelt.nl, je betaalt direct 
bij je bestelling per Ideal. 

 Bestellingen kunnen worden afgehaald bij De Wijde Blick, let op de maatregelen die daar zijn 
aangegeven. Kom met 1 persoon de bestelling ophalen en houd 1,5 meter afstand.  

 Bestellingen kunnen ook worden bezorgd bij de kampeerplek of huuraccommodatie! 

 Deze maaltijden dienen bij de kampeerplek of huuraccommodatie te worden opgegeten.  

 Onze horecalocaties blijven gesloten tot 1 juni in verband met overheidsmaatregelen. 

 
Dagbezoek en visite 
Dagbezoek of visite is op dit moment helaas niet toegestaan. Alleen gasten die op het park 
overnachten hebben toegang tot het park en alle voorzieningen.  
 
Animatieteam  
Het animatieteam organiseert een leuk programma met aangepaste activiteiten tijdens Hemelvaart, 

Pinksteren en op zaterdag en zondag, 3 keer per dag een activiteit. Hierbij wordt rekening gehouden 

met 1,5 meter afstand. Het volledige programma vind je in de TerSpegelt app! Tip: Heb je de app al 

gedownload? Download hem opnieuw voor de meest actuele versie. 

 
EHBO 
Zorg zelf voor een goed gevulde EHBO doos bij je kampeerplek of in je huuraccommodatie. Bel in 
geval van nood receptie of druk op de noodbel. Bij ernstige gevallen bel 112. Vermijd gevaarlijke 
situaties. 
 
RECRON Voorwaarden 
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van de gast en 
van onze medewerkers staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen 
naar de volgende RECRON Algemene Voorwaarden:  

 RECRON Algemene Voorwaarden Toeristisch Verblijf, artikel 9, lid 3: “Na opzegging dient de 
recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten 
spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.” 

 RECRON Algemene Voorwaarden voor Vakantieverblijven, artikel 9, lid 1: “Tussentijdse 
beëindiging door de ondernemer. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddelijke 
ingang opzeggen indien: a. de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke 
waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de 
overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk 
naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.” 

 Vaste gasten: RECRON Algemene Voorwaarden voor Vaste Plaatsen, artikel 11, lid 1a 
 



Wij houden ons aan de richtlijnen
van het RIVM, jij ook?

Bedankt voor het begrip! Vielen dank für Ihr Verständnis! Thanks for understanding! 

Let op: Houd 1,5 meter afstand
Achtung: Halten Sie 1,5 Meter Abstand

Note: Keep 1.5 meters distance

meter

 Was regelmatig je handen

Wash your hands regularly
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig

Volg onze eventuele instructies op

Follow our possible instructions
Folgen Sie unseren möglichen Anweisungen

Betaal met pin of contactloos

Pay with pin or contactless
Bezahlen Sie kontaktlos


