
  

Verandering opgelegd door de overheid in elke B&B tijdens 
de Corona-periode:
Deze veranderingen zijn door de overheid verplicht te volgen. De uitbater kan hier niets aan veranderen.

– De minibar mag niet gebruikt worden door gasten.
Je kunt persoonlijk vragen of je iets wilt drinken. Prijzen worden weergegeven aan de keukendeur of in de 
kamer. Eigen drankjes of diepvrieselementen kunnen niet gekoeld worden gedurende deze periode.

– Sta slechts één kamer toe per tafel of één groep mensen 
die in één bubbel zijn.
Maximum 2 personen of nader bepaald door de overheid naargelang de Corona situatie.

– Extra hoofdkussens, tijdschriften, kranten, boeken, 
brochures, bordspelen en open vuilbakjes zijn niet toegelaten 
op de kamer. 
Deze extra faciliteiten zijn wel aanwezig en kan u simpelweg verkrijgen als u het vraagt.
 

– U serveert een continentaal ontbijt aan aparte tafels. 
Dit is een tijdelijke maatregel zodra het kan serveren we het 
streekontbijt.
Gevarieerd samengesteld in individuele verpakking, buffet is niet toegestaan. Nadien wordt alles 
weggesmeten. Het streekontbijt met grote potten op de tafel of in buffetvorm is dus tijdelijk niet toegelaten.

– De gemeenschappelijke ruimte blijft afgesloten.
In FASE 4 is het ontbijt en andere maaltijden van de traiteur service geserveerd in de kamers. Enkel bij 
besteld eten via de B&B wordt er servies voorzien. Enkel eten van de traiteur mag worden geconsumeerd 
in de kamers. Dranken tijdens de maaltijden dienen te worden aangekocht uit de minibar. Opwarmen van 
eten is niet mogelijk.

– Vul het formulier aangaande de contact opvolging in en 
bezorg het aan de uitbater op het einde van uw verblijf.



  

Extra maatregelen gezondheid & veiligheid

Veiligheidsmaatregelen
    – Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten.
    – Geen gedeelde schrijfwaren zoals geprinte menu's, tijdschriften.
    – Handgel in het gastenverblijf en in gemeenschappelijke ruimtes.
    – Procedures voor gezondheidscontrole van gasten.
    – EHBO-koffer aanwezig.

Schoonmaken & ontsmetten
    – Gebruik van chemische reinigingsmiddelen tegen het coronavirus.
    – Beddengoed, handdoeken en wasgoed gewassen volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten.
    – Gastenverblijf wordt tussen elk verblijf gedesinfecteerd.
    – Gastenverblijf wordt na schoonmaak afgesloten voor gebruik.
    – Desinfecterende handgel (alle kamers).

Afstandsmaatregelen
    – Contactloos inchecken mogelijk.
    – Afstandsmaatregelen worden nageleefd.

Veiligheid rondom eten & drinken
    – Afstandsmaatregelen in eetruimtes.
    – Alle borden, glazen, bestek en andere tafelbenodigdheden worden ontsmet.
    – Alle maaltijden moeten op de kamer geconsumeerd worden.

Annuleren of wijzigen van uw verblijf
    – De annuleringsvoorwaarden blijven steeds van toepassing.
    – Indien u wenst kan u de verblijfsdata wijzigen met uitzondering van de kerstvakantie, incl nieuwjaar.     
       Indien u ziek bent of niet mag komen, 
    – Bij sluiting van de B&B of indien de reden van annuleren Corona gerelateerd is kan u uw verblijfsdata   
       verplaatsen naar een toekomstige datum met uitzondering van de kerstvakantie, incl nieuwjaar.
    – Verplaatsen van uw data is voor hetzelfde aantal dagen/personen/kamers, de prijs blijft ongewijzigd.
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