
 
 

 

Update Corona maatregelen 

 

In navolging van de instructies en de aangescherpte maatregelen van de regering moeten we ons 

allemaal concentreren op de vraag hoe we onze gezinnen, werknemers en gasten het beste kunnen 

beschermen en ondersteunen in deze onzekere tijd. 

 

We moedigen u aan om thuis te blijven, om de sociale instructies op te volgen en alleen te reizen als 

het echt noodzakelijk is. 

 

Daarom hebben we aanvullende maatregelen genomen om onze klanten, ons personeel en uw boten 

veilig te houden. 

 

De sanitairvoorzieningen bij het havenkantoor zijn gesloten sinds maandag 23 maart. Bij het Paviljoen 

kunt u gebruik maken van het sanitair d.m.v. uw havensleutel. Ook hier zijn maar een beperkt aantal 

toiletten, 1 douche en 1 wastafel open om te kunnen voldoen aan de maatregelen. De hygiëne 

maatregelen hiervoor zijn aangescherpt en er wordt meermaals per dag schoongemaakt. 

 

Het havenkantoor is beperkt geopend.  Houd ook hier de afstand van 1,5 meter in acht. Communiceer 

het liefst per telefoon of e-mail. 

 

De jachthaven is toegankelijk. Maar volg ook hier de sociale instructies op. 

 

De watersportwinkel heeft aangepaste openingstijden. Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 

16.00 uur. Zondag en maandag is de winkel gesloten. Aan de deur hangen de geldende regels. U 

kunt ook telefonisch of per e-mail uw bestelling doorgeven. Wij zorgen dan dat deze klaarstaat. 

 

Onze werf en stalling zijn operationeel. Ook hier gelden de sociale instructies voor uw en onze 

veiligheid.  

Voor afspraken om uw boot te water of uit het water te halen kunt u telefonisch een afspraak maken. 

U meld zich op het afgesproken tijdstip, Wij zorgen voor het liften waarbij u de gepaste afstand in acht 

neemt. Als de boot te water ligt kunt u hem naar de box varen/ als de boot op een bok op het droge 

staat, kunt u er naartoe.  

Voor het verrichten van werkzaamheden aan uw boot door onze monteur gelden dezelfde regels van 

afstandhouden etc. 

 
 

Wij hopen u zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Voor nu zorg goed voor 

jezelf en elkaar. 
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