
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
Beste gast,  
 
Welkom op Landgoed de Biestheuvel! Uiteraard hopen wij allereerst op een geslaagde 
activiteit op ons landgoed. Gezien de huidige situatie rondom het Corona virus, 
verwelkomen wij u graag op een veilige manier. Hiervoor dragen wij zorg, maar verzoeken 
we ook om uw medewerking. Hieronder leest u hier meer over. 
 
 
Waar zorgen wij voor?  

 We maken voordat u komt de materialen (met name handcontactpunten) goed 
schoon en zullen deze desinfecteren.  

 
Wat verwachten wij van u:  
U neemt zelf verantwoordelijkheid voor de handhaving van de maatregelen op het terrein. 
Houd je aan de richtlijnen van het RIVM en in het bijzonder onderstaande punten:  

 Bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts blijft u thuis  
 Niezen en hoesten gebeurd in de elleboog  
 Desinfecteer uw handen bij aankomst. 
 Was regelmatig uw handen 
 Bij voorkeur blijft u 1,5 meter afstand houden elkaar, behalve voor kinderen en 

jeugd tot 18 jaar. Die kunnen wel binnen 1,5 meter van elkaar verblijven. 
 Maar indien nodig mag u tijdens de activiteiten wel binnen 1,5 meter van elkaar 

verblijven 
 Op het terrein houdt u altijd rechts aan en heeft rechts voorrang 

 
Wordt u tijdens de activiteit ziek, of voelt u zich niet goed? Controleer dan de temperatuur. 
Hiervoor is eventueel een thermometer beschikbaar bij de receptie. 
 
Reglement:  

 1 persoon van de gehele groep mag zich bij de receptie melden 
 Volg de aanwijzingen van de instructeur op 
 Na afloop van de activiteit het activiteitenterrein zo spoedig mogelijk verlaten (u 

mag natuurlijk wel naar het horecagedeelte). 
 
Heeft u vragen over de maatregelen, protocollen, of een geheel andere vraag? 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via mail: info@biestheuvel.nl of per telefoon: 
0497-591 257. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en wij wensen u een leuke activiteit! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Landgoed de Biestheuvel 
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