
 

 

  

Jouw verblijf en extra maatregelen 
Het sluiten van de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen op 15 maart was 
een moeilijke stap die genomen moest worden gezien de omstandigheden en 
maatregelen vanuit de overheid. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Tientallen 
vrijwilligers hebben geklust en grote schoonmaak gehouden, 
aanmeldsecretarissen hebben jullie te woord gestaan en we hebben elkaar 
online ontmoet. Ook is het Centraal Bestuur en een speciaal Regieteam druk 
bezig geweest heropening mogelijk te maken en niet voor niks: we gaan weer 
open! Met een aantal maatregelen en jullie medewerking kunnen we stapje voor 
stapje vooruit.  
 

Welke maatregelen nemen we? 
Jouw verblijf bij een natuurvriendenhuis gaat er iets anders uitzien om de 
gezondheid van alle gasten en vrijwilligers voorop te zetten. Onze vrijwilligers 
staan klaar met een warm welkom en we hebben de huizen zo ingericht dat 1,5 
meter afstand mogelijk is. Samen zorgen we voor een fijn en veilig verblijf.  
 

Wat ga je merken? 
• Maximumaantal gasten om 1,5 meter mogelijk te houden. 
• Een warm ontvangst door de vrijwilligers op een verantwoorde afstand. 
• Eigen sanitair per huishouden. 
• Dagelijkse schoonmaak en een bijdrage aan hygiënemaatregelen van 

€12,50 per kamer per boeking. 
• Duidelijke in- en uitchecktijden om de hoeveelheid gasten te controleren. 
• Minder gezamenlijke inventaris, meer ruimte voor jouw eigen favoriete 

bordspel. 
 

Wat verwachten we van jou? 
Zoals altijd werken de natuurvriendenhuizen op basis van zelfvoorziening. Dat 
betekent dat je je eigen bedlinnen en eten meeneemt, je je kamer netjes 
achterlaat en samen met je medegasten en huiswachten voor het huis zorgt. Nu 
komt daar de verantwoordelijkheid van de 1,5 meter afstand houden bij. Wij 
zorgen dat het huis geschikt is om verantwoord te verblijven en samen zorgen we 
voor een prettig verblijf.  
 
We verwachten dat gasten zich houden aan de RIVM-richtlijnen en 
thuisblijven bij klachten. Dit om andere gasten en onze vrijwilligers te 
beschermen. 
 
Ga naar nivon.nl/corona voor actuele vragen omtrent de maatregelen bij Nivon. 
 


