
 
 

 

Covid-19 ontvangstvoorwaarden 
 

Het decreet van 19/07/21 dat de modaliteiten van de controle door Sanitary Pass 
vastlegt, is gepubliceerd (20/07/21) voor een toepassing vanaf 21/07/21. 
De volgende zones van de camping zijn daarom onderworpen aan het bezit van een 
gezondheidspas:  

- Het waterpark 
- amusementsgelegenheden binnen of buiten met meer dan 50 personen  
- De bar-restaurant (vanaf 01/08/21) 
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en in overeenstemming met de 

overheidsbesluiten : 
Het gezondheidspasje van alle volwassenen die aan het verblijf deelnemen, zal slechts één 
keer worden gevraagd, de dag van uw aankomst (ook voor degenen die een PCR- of 
antigenistest zullen voorleggen) en dit vanaf woensdag 21/07/21.  
 

Met deze eenmalige check heeft u toegang tot alle 
diensten van de camping gedurende uw gehele 

verblijf. 
 
Ter herinnering, de gezondheidspas kan de volgende vormen aannemen:  

• Vaccinatie: 
o 7 dagen na de tweede injectie voor vaccins met dubbele injectie (Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca) ; 
o 4 weken na de injectie voor vaccins met één injectie (Johnson & Johnson); 
o 7 dagen na de injectie voor vaccins bij mensen met een geschiedenis van Covid 

(eenmalige injectie). 

• Een PCR of antigenische test minder dan 48 uur oud 

• Het resultaat van een positieve RT-PCR- of antigenicatest die wijst op het herstel van 
Covid-19, ten minste 11 dagen en minder dan 6 maanden geleden  

 
Alle volwassenen met een aanstaande vakantie, en die geen volledig vaccinatieschema of 

bewijs van herstel van Covid-19 van minder dan 6 maanden oud hebben, zijn verplicht 48 uur 
voor het begin van hun vakantie een PCR- of Antigenentest uit te voeren, zodat u met een 
gerust hart aan uw volgende vakantie kunt beginnen. 



 

 

 
Annuleringsvoorwaarden tijdens de Covid-19 periode 

 
In verband met de Covid-19 pandemie, die nog steeds heerst, versoepelen wij onze 
annuleringsvoorwaarden als volgt: 
 

- Terugbetaling van het verblijf indien de camping door een administratieve sluiting 
wordt gedwongen het publiek niet te ontvangen 

- Uitreiking van een creditnota voor het bedrag van het verblijf of uitstel van de data 
van het verblijf indien de klant geen toegang heeft tot de camping wegens sluiting 
van de grenzen, administratieve reisbeperkingen of indien een van de deelnemers 
aan het verblijf getroffen werd door de Covid-19 pandemie, en terwijl de camping 
wel toestemming heeft om zijn klanten te ontvangen. 


