
Reglement COVID-19 van De Wolfskuil groepsaccommodaties.  

Welkom bij De Wolfskuil! We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons hebben. Hieronder hebben we een overzicht 
gemaakt met regels en tips m.b.t. corona. Ondergetekende neemt verantwoordelijkheid voor de opvolging en 
handhaving van deze maatregelen binnen de groep en zorgt voor duidelijke communicatie naar de 
groepsleden. Dit zorgt voor duidelijkheid en maakt dat iedereen een fijne tijd kan hebben. Heb je vragen neem 
dan contact met ons op. 

Regels m.b.t. Corona 

• Volg de regels op zoals de RIVM op zijn site aangeeft (zie www.RIVM.nl), alleen samen zorgen we voor het 
stoppen van dit virus. De basisregels zijn bij iedereen bekend: houdt 1,5 meter afstand van anderen. Was 
je handen 20 seconden met water en zeep. Voor en na dat je naar buiten bent geweest, voor het eten en 
na elk toiletbezoek. Nies in je ellenboog. Schud geen handen.  

• Bezoek kan alleen na overleg met de receptie.  

• Doe vooral een gezondheidscheck, deze is te vinden op de site van het RIVM. Ga alleen klachtenvrij naar 
De Wolfskuil, zo beschermen we elkaar.  

• Krijgt iemand tijdens het verblijf last van verkoudheid of hoesten dan blijft diegene bij het huis. Wordt 
iemand echt ziek (koorts vanaf 38 graden en/of benauwdheidsklachten) ga dan naar huis en neem contact 
op met je huisarts. Neem dan ook telefonisch contact op met De Wolfskuil.  

Ben je met meerdere huishoudens naar De Wolfskuil gekomen dan gelden extra regels: 

• Jullie zijn met meerdere huishoudens in 1 accommodatie. Binnen je eigengezin/huishouden hoef je 
natuurlijk geen afstand te bewaren. Met de andere huishoudens echter wel. Dit betekent dat je zowel 
binnen als buiten 1,5 meter afstand van elkaar houdt.  

• In de verblijfsruimte en ook buiten vind je een meetstok van 1,5 m. Deze kun je gebruiken om de juiste 
afstand te bepalen wanneer je meubilair verplaatst.  Er zijn voldoende eettafels beschikbaar waar met 
inachtneming van de regels de personen van jullie groep op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. 
Er is een aantal vaste zitgelegenheden en een aantal verplaatsbare eenheden. Je mag de opstelling 
daarvan naar eigen inzicht regelen. Maak hierbij indien nodig gebruik van de 1,5 m stok. 

• Maak een indeling waarbij mensen uit 1 huishouden een slaapkamer delen. Wij zorgen ervoor dat er voor 
iedereen een dekbed en kussen aanwezig is. Bestaat je groep uit allemaal verschillende huishoudens? Zorg 
dan dat er telkens 1 bed overgeslagen wordt. Of laat de een slapen met hoofd aan kant muur, de ander 
slaapt met hoofd aan kant voeteneinde, en zo wissel je dit af. Ventileer de ruimte 24 uur.   

Tips 

• Ga vooral veel naar buiten, dit is de beste plek om met elkaar te zijn.  

•  Ventileer goed, ramen en deuren regelmatig openzetten. Hou ’s nachts een raam open in de 
slaapvertrekken.  

• Virussen gaan dood door gewoon schoonmaakmiddel, maak oppervlaktes regelmatig schoon. Denk 
ook aan de deurklinken en lichtkopjes.  

• Spreek af wie er in de keuken bezig gaat, zodat de afstand goed bewaard kan blijven. Wissel zeer 
regelmatig de keukenhanddoek, of nog beter gebruik een aparte handdoek of keukenrol voor elk 
huishouden. 

Graag de woning schoon achterlaten, wel zo prettig voor onze schoonmakers. Na jullie verblijf maken ze de 
accommodatie voor de volgende gasten weer optimaal schoon. 

Willen jullie bij vertrek de uitzetramen/draaikiepramen in de slaapkamer openlaten en een vuilnisbak 
tussen de deur zetten zodat de ruimte goed kan ventileren, dank! 

 

 

 

 



Deelnemerslijst: 

Om goed en adequate te kunnen handelen bij ongevallen en calamiteiten vragen wij jullie deelnemerslijst in te 
vullen, zie bijlage. Daarnaast is het van belang dat wij weten met hoeveel personen jullie hier zijn in verband 
met de corona afspraken (18+ moeten voldoende afstand tot elkaar kunnen houden).  

Klantnummer:………..  
Tijdens je verblijf bereikbaar op: 06-……………. 
In de Repelaerhoeve*/Mowglihut*/Blokhut*/Joris*/De Hoeve/ De Jorishoeve*/Kampeerterrein(door halen 
wat niet van toepassing is) 

 
Akkoordverklaring 
 

Met het lezen, invullen en ondertekenen van dit formulier verklaren je op de hoogte te zijn van de corona 
regels en maatregelen, je bent verantwoordelijk voor de gezondheidscheck en het naleven van de 
maatregelen.  

Je verklaart naar waarheid de deelnemerslijst te hebben ingevuld  

 

Naam: -------------------------------------------- 

 

 

Handtekening: ---------------------------------------- 

Graag ontvangen wij deze verklaring plus ingevulde deelnemerslijst vooraf per mail, info@wolfskuil.nl .  

We gaan zorgvuldig met jullie gegevens om, je kunt hier meer over lezen in onze privacyreglement op de 
website.  

En tot slot: genieten van elkaars gezelschap en dat je weer kunt bijpraten met elkaar in een mooie omgeving! 
Team De Wolfskuil 
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