
 

Beste gast,  

Van harte welkom op kampeerterrein Stortemelk. Heerlijk dat u er in deze, soms rare, ;jden even uit 
kunt voor een fijne kampeervakan;e in ons prach;ge duingebied.  

Sanitaire voorzieningen 
Middels een aantal aanpassingen hebben wij de door u geboekte huurtent voorzien van een vorm 
van privé sanitair.  

Voor iedere huurtent is er een eigen douche, toilet en wastafel beschikbaar in een sanitairgebouw.  
U ontvangt een sleutel van de voordeur van het sanitairgebouw. Deze sleutel is strikt persoonlijk en u 
mag dan ook geen andere gasten gebruik laten maken van de door u ontvangen sleutel.  

Op het moment dat u gebruik wenst te maken van het sanitair kijkt u op de voordeur van het 
dichtstbijzijnde sanitairgebouw welke ingang voor uw huurtent bestemd is. Op de voordeur staat 
aangegeven of deze voordeur bestemd is voor gasten van een HuiFent, Compact Safaritent, Arc;c 
Dome of een De Waard-Safaritent. 

U draait de voor u bestemde voordeur van het slot en u draait de deur ook achter u weer op slot. Dus 
ook als u in het sanitairgebouw bent dient dit afgesloten te zijn.  

Bij binnenkomst wast u meteen goed uw handen. Er is desinfec;emiddel aanwezig in het gebouw.  

Eenmaal in het gebouw staat aangegeven welke douche, toilet en wastafel bestemd zijn voor uw 
huurtent. Kijk dus goed naar het juiste nummer en gebruik alleen de u toegewezen sanitaire 
voorzieningen.  

De sanitaire voorzieningen op het kampeerterrein worden regelma;g schoongemaakt conform onze 
specifieke schoonmaakregels. Tijdens uw verblijf worden de sanitaire voorzieningen gecontroleerd en 
bij contactpunten is desinfec;emiddel aanwezig.  
 
Kinderen onder de ;en jaar dienen onder geleide van een volwassene naar de toileNen te gaan. 
 
Belangrijkste punten:  

• De sleutel die u ontvangt is strikt persoonlijk; 

• U kunt gebruikmaken van het toilet, de douche en wastafel die specifiek bestemd zijn voor 
uw huurtent; 

• Het privé sanitair voor onze huurtenten zal regelma;g worden schoongemaakt en bij de 
contactpunten is desinfec;emiddel aanwezig; 

• We kunnen een huurtent alleen aan gasten uit één huishouden verhuren en het ontvangen 
van visite op Stortemelk is op dit moment helaas niet mogelijk; 

• Houdt al;jd 1,5 meter afstand van onze andere gasten en het personeel; 

• BlijF u alstublieF thuis indien u hoest, niest, verkouden bent of koorts heeF.  

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de gezondheid van onze gasten en medewerkers te 
waarborgen. Houd rekening met de voorzorgsmaatregelen zodat we samen een fijn verblijf mogelijk 
kunnen maken.  

Geniet van uw verblijf!  

Team Stortemelk


