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Leefregels Pekelinge 1.5
“Alleen samen houden we de camping veilig voor gasten en medewerkers. Helpt u mee?”

Leefregels Pekelinge 1.5
In verband met het Coronavirus gelden op dit moment extra leefregels op de Pekelinge. Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de overheid.
Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan voor jullie en onze veiligheid. Als jullie je houden aan deze leefregels
zijn jullie van harte welkom op de Pekelinge. 

Terrein en kampeervelden  

Niet samenwonend reisgezelschap is toegestaan, mits zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand wordt gehouden 

Houd altijd 1,5 meter afstand van andere gasten en van medewerkers 

Bezoek en logés zijn toegestaan, meld deze aan bij de receptie 

Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging)  
Heeft een gezinslid verkoudheidsklachten, dan zijn jullie helaas niet welkom op De Pekelinge en blijven jullie thuis. Krijgt iemand verkoudheidsklachten tijdens de
vakantie, dan worden wij hiervan op de hoogte gesteld en gaan jullie naar huis.  
Allergieën zijn hierbij een uitzondering.  
  
Receptie  

Hebben jullie een accommodatie gehuurd, kom alleen naar de receptie om de sleutel op te halen.  

Bel (0118-582 820) of app (06-300 923 81) zo veel mogelijk andere vragen  

1 gezinslid mag naar binnen  

Betalingen alleen via pin  

Boekingen alleen via de website, per mail of telefonisch  

Pakketjes mogen niet naar de camping gestuurd worden  

Winkel Jimmy's  
Doe de boodschappen alleen. Gebruik van een winkelwagen is verplicht.  
Hou een winkelwagen afstand van elkaar. Contant betalen mogelijk, (contactloos) pinnen gewenst.  
   
Horeca Brasserie  
Reserveren is verplicht behalve op de terrassen. Bezorging is mogelijk. Bestellen en betalen via de bestel app of telefonisch (0118-700275).  
   
Sport en animatie  
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Andere campings

Er is een aangepast sportprogramma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Voor volwassenen is er nog geen programma mogelijk.  
   
Vico’s Kidsclub   
Er is een aangepast programma voor alle leeftijden. Volwassenen mogen niet naar binnen.  
   
Binnenspeeltuin  
Beperkt geopend voor kinderen. 
   
Buitenspeeltuinen  
Zijn geopend. Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Als het te druk wordt zoek dan een andere plek om te spelen met jullie kind(eren).  
   
Sportvelden  
Zijn geopend. Volwassenen houden 1,5 meter afstand.  
   
Pumptrack  
Is geopend t/m 18 jaar. Volwassenen blijven buiten de hekken.  
   
Zwembad   
Is beperkt geopend. Er zijn verschillende tijden voor verschillende leeftijdsgroepen. Reserveren voor volwassenen is verplicht.  Kinderen t/m 18 jaar hoeven niet te
reserveren. Ouders houden dan toezicht vanaf de rand van het bad met 1,5 meter afstand van andere ouders.  

Lees hier meer over de openingstijden van het zwembad. 
  
Sanitaire voorzieningen  
Beide sanitair gebouwen zijn weer geopend. In beide gebouwen zullen extra maatregelen gelden voor uw veiligheid. Hierdoor is het aantal beschikbare douches en
toiletten beperkt en geldt er een maximaal aantal gasten dat in het gebouw aanwezig mag zijn. We vragen u hier rekening mee te houden. 
 
Bij al onze faciliteiten staan aanvullende huisregels aangegeven.  
   
Controle op deze leefregels  
Op de camping wordt gecontroleerd of iedereen zich aan deze leefregels houdt. Mocht dat in onze optiek niet het geval zijn dan zullen wij gasten daarop aanspreken
en een waarschuwing geven. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zullen wij hen verplichten de camping te verlaten.  

 

https://www.ardoer.com/nl/campings-ardoer
https://pekelinge.ardoer.com/nl/
https://pekelinge.ardoer.com/nl/faciliteiten
https://pekelinge.ardoer.com/nl/animatieprogramma
https://pekelinge.ardoer.com/nl/plattegrond
https://pekelinge.ardoer.com/nl/albums
https://pekelinge.ardoer.com/nl/het-park/beoordelingen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/aanbod
https://pekelinge.ardoer.com/nl/kamperen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/huren
https://pekelinge.ardoer.com/nl/tarieven
https://pekelinge.ardoer.com/nl/boeken-op-plattegrond
https://pekelinge.ardoer.com/nl/aanbiedingen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/aanbiedingen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/kampeeraanbiedingen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/verhuuraanbiedingen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/omgeving
https://pekelinge.ardoer.com/nl/omgeving
https://pekelinge.ardoer.com/nl/steden%2C-dorpen%2C-eiland-en-natuur
https://pekelinge.ardoer.com/nl/met-de-kids
https://pekelinge.ardoer.com/nl/terra-maris
https://pekelinge.ardoer.com/nl/oostkapelle-fiets-4-daagse
https://pekelinge.ardoer.com/nl/uitjes-de-pekelinge
https://pekelinge.ardoer.com/nl/outdoor-bso-de-pekelinge
https://pekelinge.ardoer.com/nl/contact
https://pekelinge.ardoer.com/nl/contact
https://pekelinge.ardoer.com/nl/leefregels-pekelinge-1.5
https://pekelinge.ardoer.com/nl/annuleringsvoorwaarden
https://pekelinge.ardoer.com/nl/veelgestelde-vragen
https://pekelinge.ardoer.com/nl/vacatures
https://pekelinge.ardoer.com/nl/content/stel-een-vraag
https://pekelinge.ardoer.com/nl/ontmoet-het-team
https://pekelinge.ardoer.com/nl/privacy-policy
https://www.ardoer.com/nl/campings-ardoer
https://pekelinge.ardoer.com/nl/faciliteiten/zwemmen


14-7-2020 Leefregels Pekelinge 1.5 - Pekelinge

https://pekelinge.ardoer.com/nl/leefregels-pekelinge-1.5 3/3

(versie 26-06-20) 
 
 
Landmetersweg 1
4356 RE Oostkapelle
0118582820
pekelinge@ardoer.com

3 km. van het strand gelegen
Binnen- en buitenzwembad
Waterspeeltuin met stortbak
Indoor speeltuin met o.a. vrije val glijbaan
Boogschieten, klimmen en lasergamen

Facebook Instagram Youtube
0118582820

Algemene voorwaarden
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