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Beste Gast, 
 
Hoera !!!,  
We zijn weer open maar …beperkt. 
 
Gelukkig kunnen we je boeking honoreren, maar er zijn een aantal corona spelregels 
om je veiligheid en de hygiëne te waarborgen: 
 

• Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid. 

• De 1,5m maatregel is een situatie waar iedereen mee te maken heeft dus ook 
in Het Zeehuis houd je daar rekening mee.  

• Bij verplaatsing in het huis is het dragen van een mondkapje verplicht. 

• De tafelopstelling in de zalen mag niet worden gewijzigd. 

• In verband met het toegestane aantal gasten moeten we ons aan de 
aankomst- ( na 14.00 uur) en vertrektijden (voor 11.00 uur) houden. 

• Het ontvangen van dagbezoek is niet toegestaan.  

• We gaan naar binnen via de achterdeur en naar buiten via de voordeur. 

• Je krijgt bij aankomst de sleutel, beker, doekje, afvalzakje en een mandje met 
etiket voor de koelkast. 

• Door de 1,5 m maatregel is het nodig zijn om voor het gebruik van de keukens 
een rooster te maken. 

• De rookruimte is gesloten. 

• Indien je met het openbaar vervoer komt informeer dan goed via 92992ov.nl  
of de buurtbus naar Bergen aan Zee rijdt. 

• Aan het eind van je verblijf laat je de kamer netjes en bezemschoon achter 
met het raam open. De beker en het doekje lever je met de sleutel en het 
mandje voor de koelkast en eventueel de gehuurde lakens in bij de huiswacht. 
Het afvalzakje deponeer je in de vuilcontainer naast de schuur. Het 
schoonmaakbedrijf zorgt voor grondige reiniging van de kamer, toilet en 
douche, zodat een nieuwe gast in een fris huis komt. Hiervoor heb je de 
Bijdrage Hygiëne maatregelen 2021 betaald. 

• Betalen alleen met pin mogelijk. 
 
Let op: We gaan ervan uit dat je met bovenstaande corona spelregels accoord gaat. 
 
Gasten en huiswachten maken er samen een fijn verblijf van. 
De beheercommissie van Het Zeehuis wenst je een prettige vakantie.  
 

 
 

Het Zeehuis 


