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Home Veilig naar Duinrell

DE CORONAMAATREGELEN OP DUINRELL

Duinrell is weer open! We vertellen je graag wat onze coronamaatregelen z�n.
 

MAATREGELEN EN VEELGESTELDE VRAGEN:

• Algemeen  • Vakantiepark  • Attracties  • Tikibad



VEILIG EN VERANTWOORD DUINRELLVEILIG EN VERANTWOORD DUINRELL
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DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

Houd 1,5 meter afstand. Zorg dat je alt�d op 1,5 meter afstand van anderen bl�ft. Een-op-
eencontact verm�den w� zo veel mogel�k.
 

✓

Extra aandacht voor hygiëne. Samen met onze schoonmaakpartners geven we extra
aandacht aan hygiëne. W� vragen jou ook om dit te doen. Was je handen regelmatig en
maak gebruik van desinfectiemiddel.
 

✓

Spreiding bezoekers. We zorgen ervoor dat er op Duinrell geen drukte zal z�n. W� laten
een maximum aantal bezoekers op ons landgoed toe.
 

✓

Gezondheid. Heb j� of iemand uit je huishouden last van verkoudheidsklachten of koorts?
Bl�f dan thuis (of ga direct naar huis als je al op Duinrell bent).
 

✓

Extra informatie. We geven extra informatie over maatregelen via informatieborden,
schermen en vloermarkeringen. Onze medewerkers helpen hierb�.

✓
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VAKANTIEPARK

 
Belangr�kste maatregelen vakantiepark:

Max. 1 persoon per gezin kan inchecken b� de receptie.✓
Houd alt�d 1,5 meter afstand van anderen.✓
Besteed extra aandacht aan hygiëne.✓
Betaal b� voorkeur met pin/contactloos.✓
Sanitairgebouwen z�n weer geopend.✓

Aanvullende informatie vakantiepark > 

Z�n de accommodaties en de camping open? 
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Ja, ons vakantiepark is open. Je kunt een Duingalow, een Luxe Lodgetent of een kampeerplek
(met of zonder privé-sanitair) boeken. De sanitairgebouwen op onze camping z�n weer
geopend.

Onbeperkt toegang tot de attracties is b� je verbl�f inbegrepen. Hiervoor hoef je niet te
reserveren. 
 
Ook heb je een aantal keer toegang tot het Tikibad*. Om de drukte in het Tikibad te spreiden
werken we met t�dsloten. 
 
*Toegang Tikibad:

Weekend: 2x twee uur toegang tot Tikibad Binnen óf Buiten
Midweek: 3x twee uur toegang tot Tikibad Binnen óf Buiten
Week: 4x twee uur toegang tot Tikibad Binnen óf Buiten

 
Volledige toegangsregeling >

Om drukte in het Tikibad te voorkomen en alle gasten de gelegenheid te geven te zwemmen,
dien je een aankomstt�d te reserveren. Tevens dien je een keuze te maken voor Tikibad binnen
OF Tikibad buiten. Ook kan je maar maximaal 2 uur zwemmen. Wanneer je aankomt op Duinrell
ontvang je een unieke code(s), met deze unieke code(s) kan je jullie Tikibad bezoek reserveren.
Ter plekke zullen we je hier meer uitleg over geven. 

Vanwege Corona mogen er maar een maximaal aantal gasten tegel�kert�d in het Tikibad z�n.
Dit geldt voor zowel binnen als buiten. W� willen dus zo veel mogel�k gasten spreiden om
iedereen de gelegenheid te geven om gebruik te maken van het Tikibad. We begr�pen het
mogel�ke ongemak, maar op dit moment kunnen én mogen w� helaas niet anders. Het voordeel
is wel dat er in het Tikibad nu geen wachtr�en z�n en het rustig is.

Inchecken
Voor aankomst ontvang je al veel informatie per e-mail, zodat je je op je gemak kunt
voorbereiden en in de stemming kunt komen. De incheck houden we kort en bondig om
wachtt�den te voorkomen. Het enige wat je hoeft te doen is de laatste informatie en de
gedesinfecteerde sleutel van je accommodatie of privé-sanitair ophalen b� de receptie.
 
Uitchecken
Met het oog op de hygiëne voor onze medewerkers vragen w� je het beddengoed op de dag
van vertrek zelf af te halen en in de daarvoor betreffende zak te deponeren. Plaats deze zak b�

Z�n de attracties en het Tikibad open? 

•
•
•

Hoe kr�g ik toegang tot het Tikibad? 

Waarom mag ik niet onbeperkt naar het Tikibad? 

Hoe werkt in- en uitchecken? 
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de voordeur. De sleutel van de accommodatie kun je b� de uitgaande slagboom vanuit je auto
achterlaten in de inleverbakken, je hoeft hiervoor niet langs de receptie. De uitcheckt�d voor
Duingalows en Luxe Lodgetenten is 10.30 uur. Voor de camping is de uitcheckt�d 12.00 uur.

Al onze Duingalows en Luxe Lodgetenten beschikken over een eigen tuin of veranda met terras,
waardoor je veilig en verantwoord kunt genieten van het buitenleven. Sommige van onze ruime
kampeerplekken hebben privé-sanitair. Alle accommodaties en sanitair worden met zorg door
ons schoongemaakt. We besteden extra aandacht aan hygiëne.

Fietsverhuur
De Fietsverhuur is open. Hier kun je �etsen huren, zodat je �etsend de natuurr�ke omgeving van
Duinrell kunt ontdekken. Ook skelters en familieskelters z�n hier te huur.
 
Supermarkt
Onze eigen Superstore is open voor al jouw boodschappen.
 
Eten & drinken
Je kunt snacks en pizza’s afhalen b� de afhaallocaties van La Place en nuttigen in je eigen
accommodatie. 
 
De Duinrell Pub is open voor een gezellige borrel. 

Bezoek is welkom, maar moet wel worden aangemeld b� de receptie. Logés betalen een
overnachtingstarief. Bezoek dat het attractiepark of Tikibad wil bezoeken moet op dit moment
zelf online tickets kopen via onze webshop.

Duinrell is weer open, dus dat is niet nodig.
 
Wil je toch annuleren? Dan gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden en betaal je
annuleringskosten.

Mocht Duinrell dicht z�n, of mocht je niet naar Nederland kunnen reizen door een negatief
reisadvies op het moment dat je b� ons op vakantie zou z�n, dan ontvang je van ons
een Duinrell-tegoed ter waarde van de betaalde reissom. Dit zogenoemde tegoed is een jaar
geldig en kun je gebruiken voor een andere vakantie op Duinrell met aankomstdatum t/m 31
december 2021. 

Z�n jullie accommodaties veilig en schoon? 

Welke faciliteiten z�n geopend? 

Kan ik nog bezoek ontvangen? 

Kan ik m�n vakantie omboeken of annuleren? 

Wat gebeurt er als m�n vakantie toch niet kan doorgaan door het virus? 
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Belangr�kste maatregelen b� de attracties:

Houd alt�d 1,5 meter afstand van anderen.✓
Besteed extra aandacht aan hygiëne.✓
Wacht met je gezin binnen de aangegeven vakken.✓
Volg de instructies van onze medewerkers op.✓
Volg de aangegeven looprichting.✓

TIKIBAD
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Belangr�kste maatregelen in het Tikibad:

Houd alt�d 1,5 meter afstand van anderen.✓
Besteed extra aandacht aan hygiëne.✓
Kleed je indien mogel�k vooraf om.✓
Lockers en douches z�n buiten gebruik. Neem je spullen in een gesloten tas mee de
zwemzaal in.

✓

Aanvullende informatie Duinrell-dag > 

Z�n de attracties en het Tikibad open? 

Kan ik zelf m�n t�dstip voor het Tikibad kiezen? 

Z�n de sanitaire voorzieningen open? 

Ik ga naar het Tikibad. Waar moet ik rekening mee houden? 
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Je kr�gt het Duinrell-tegoed als een van onderstaande situaties van toepassing is op het
moment dat je vakantie op Duinrell start:
 

Het Tikibad én het attractiepark z�n gesloten.
De grenzen z�n dicht en je kunt daardoor niet naar Duinrell komen.
Er geldt op het moment dat je aankomt op Duinrell vanuit jouw land een negatief reisadvies
(er wordt afgeraden naar Nederland te reizen) voor Nederland en/of de provincie Zuid
Holland.

 
Voorwaarden Duinrell-tegoed:

Het tegoed voor je vakantie moet besteed worden vóór 31 oktober 2020. Dit betekent dus
dat dit je uiterste boekingsdatum is. 
Je aankomstdatum op Duinrell mag niet later z�n dan 31 december 2021.

 
Een eventueel verschil in de totaalpr�s dient te worden b�betaald.

•
•
•

•

•

EEN VEILIG DAGJE UIT NAAR DUINRELLEEN VEILIG DAGJE UIT NAAR DUINRELL

ATTRACTIES
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Ik ga naar het Tikibad. Waar moet ik rekening mee houden? 

Z�n er lockers op Duinrell? 

Wat z�n de openingst�den? 

Is het druk op Duinrell? 

Kan ik eten en drinken kopen? 

Ik heb eerder een ticket gekocht via Duinrell. Kan ik gewoon komen? 

Ik heb tickets gekocht via een andere part�. Kan ik naar Duinrell komen? 

Kan ik gebruik maken van m�n abonnement? 

Kunnen kinderfeestjes doorgaan? 

Ik heb een stadspas/ik heb tickets gewonnen. Moet ik reserveren? 

Als je niet gevonden hebt wat je zocht, k�k dan eens naar onze l�st met veelgestelde vragen.

BOEK NU JE VAKANTIE!BOEK NU JE VAKANTIE!



Accommodaties bek�kenAccommodaties bek�ken 

N
u 

Bo
ek

en




https://www.duinrell.nl/veelgestelde-vragen
https://www.duinrell.nl/vakantiepark
https://www.duinrell.nl/vakantiepark
https://www.duinrell.nl/


14-7-2020 Veilig naar Duinrell - Corona maatregelen

https://www.duinrell.nl/veilig-naar-duinrell 10/10

Vragen? Wij helpen je graag: Facebook messenger info@duinrell.nl

Duinrell staat voor:

Tikibad

gl�banen voor klein en groot
Attracties

voor jong en oud
Zon of regen

binnen én buitenplezie

NIEUWSBRIEF

Meld je aan en bl�f op de hoogte van Duinrell-nieuws en aanbiedingen!

Voornaam E-mailadres 

DUINRELL-DAG



BLIJF SLAPEN



DIRECT REGELEN



OVER DUINRELL



Werken b� Cookiebeleid Privacy

8.6
Gastenbeoordeling 
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