
Maatregelen tegen de verspreiding COVID-19 

Beste gasten, 

Wij wensen jullie heel hartelijk welkom en zelfs met een beetje afstand mag dat geen 

probleem zijn. Opnieuw kunnen we heerlijk genieten en ontspannen van een vakantie – 

zeker zeer welgekomen na deze wel zeer uitzonderlijke periode. Wij zullen er voor zorgen 

dat jullie een fijne tijd kunnen beleven, met respect van een aantal extra hygiënsiche - en 

veiligheidsmaatregelen.  

Wij wensen jullie heel erg te bedanken ons vakantieverblijf te hebben gekozen, om een 

veilige vakantie door te brengen. Wij hebben een aantal extra maatregelen opgesteld om de 

verspreiding van het virus te verminderen. Echter wij kunnen geen 100% garantie geven dat 

het virus niet aanwezig is. Jullie hebben de keuze gemaakt om te reizen en risico’s kunnen 

nooit volledig vermeden worden, zowel niet hier op het domein en elders.  

De maatregelen en aanbevelingen op de verspreiding van het virus te verminderen vragen 

van ons een grote extra inzet om jullie een zo veilig mogelijk verblijf aan te bieden. Wij 

zouden jullie dan ook graag willen vragen, dit ook te respecteren. Samen kunnen dit zeker 

verwezelijken. Jullie gaan opnieuw op ontdekking, opnieuw ontspannen en genieten. Indien 

jullie enige symptomen hebben van een eventuele besmetting, gelieve ons dit zo spoedig 

mogelijk te melden.  

In dit verband verbinden we ons ertoe: 

• voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid in de strijd tegen   

Covid-19 

• handhaving van aanbevelingen  

• de ontsmetting en schoonmaak in het hele etablissement versterken: 

 door onze organisatie en onze schoonmaakplannen aan te passen 

 door de aanbevolen onsmettingsproducten te gebruiken en 

beschikbaar te stellen 

 

•  de indeling van onze accommodatie en het gebruik ervan aanpassen aan de 

gezondheidscontext 

• de dematerialisatie van onze communicatie, betalingen en facturen aanmoedigen 

 

 

Jullie welzijn is onze pri☺riteit !  

 

 



Algemene informatie: 

4 makkelijke aanbevelingen : 

 regelmatig handen wassen 

 minstens 1.5 meter afstand houden met het personeel en de andere gasten 

o hier  La Monèze Basse 12 000 m² = minimum 750 m² per persoon  

 elkaar begroeten zonder handen geven of omhelsingen 

 hoesten, niezen of neus snuiten : gelieve een papieren zakdoek te gebruiken en meteen 

weg te gooien in de vuilbak.  

Voor uw aankomst : 

 gelieve ons de geschatte aankomsttijd tenminste 24 uur voor aankomst op het domein 

per e-mail of telefonisch door te geven. Wij vragen u (indien mogelijk) ons 1 uur voor 

aankomst te bellen. Iemand zal u verwelkomen met respect van de afstand. 

Telefoonnummer: +33 6 47 43 23 88 - E-mail: info@lamoneze.com 

 betaling van het verblijf : enkel via bankoverschrijving of via bank/kredietkaart eventueel 

via betaling op afstand. De waarborgen voor de gîtes : via bank chèque of via 

overschrijving net voor aankomst.  

Tijdens uw verblijf 

 maximaal genieten ! 

 de 4 makkelijke aanbevelingen respecteren 

 de kamers en vakantieverblijven zoveel mogelijk verluchten 

 onze maatregelen respecteren 

Zwembad: 

1. respecteer het tijdschema dat u 24 uur voor aankomst wordt toegestuurd. 

Een reiniging en ontsmetting wordt dagelijks georganiseerd. 

2. verplichte douche in de gîte of kamer alvorens het betreden van het 

zwembadgedeelte 

3. buitendouche aan het zwembad verplicht voordat u in het water gaat. 

4. gebruik van het toilet enkel in uw gîte of uw kamer. Met uitzondering van 

de buitendouche zijn de overige sanitaire voorzieningen afgesloten aan 

het zwembad 

5. enkel uw eigen badhanddoeken zijn toegelaten aan het zwembad 

6. geen dranken of eten aan het zwembad (enkel uw eigen flesje water of 

frisdrank) 

Tuin en park : 

1. respecteer de 1.5 meter afstand met de andere gasten of het personeel 
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Ontbijt (bij mogelijkheid kamer & ontbijt) : 

 

1. respecteer de 1.5 meter afstand met de andere gasten of het personeel 

2. het ontbijt wordt geserveerd per tafel tussen 8u30 en 10u00. Naargelang 

de bezetting kan er een vast uur per kamer worden voorgesteld.  

3. er is geen buffet meer voorzien en er zal een onbijt per kamer worden 

geserveerd. Een beetje extra geduld kan nodig zijn 

4. het personeel draagt een mondmasker  

5. naargelang het weer zal het ontbijt zoveel mogelijk buiten worden 

geserveerd. 

 

Voor uw vertrek : 

 gelieve ons de geschatte vertrektijd tenminste 24 uur voor vertrek per e-mail of 

telefonisch door te geven.  

Telefoonnummer: +33 6 47 43 23 88 - E-mail: info@lamoneze.com 

 gîtes : verwijder de vuilbakken en sorteer het overige afval op de aangegeven plaats 

 gîtes : zet de vaat in de machine en zet deze in gang op de hoogste temperatuur 

 gîtes : de koelkasten leegmaken 

 de sleutels op de kamerdeur laten  

 al uw persoonlijke zaken meenemen 

 open de ramen in elke kamer met muskietennetten (afhankelijk van het weer) 

 

Na uw vertrek : 

 

Gîtes : na inventarisatie wordt de waarborg terugbetaald of geïnd afhankelijk van de staat 

van de gîte 

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf toe en danken u bij voorbaat voor uw hulp en 

begrip. We blijven tot uw beschikking voor alle aanvullende informatie voor uw verblijf, 

tijdens uw verblijf en na uw verblijf. 

Jullie welzijn is onze pri☺riteit !  

Jérémy & Tania Van Ael 
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Reinigings- en ontsmettingsmaatregelen: 

Wasserij: 

Lakens en handdoeken worden gewassen op een temperatuur van 60 ° C en buiten 

gedroogd (afhankelijk van het weer). Dekbedden, overtrekken, bedspreien worden 

gewassen op 60 ° C en buiten gedroogd. Decoratieve kussens, plaids, etc. zal worden 

gewassen volgens de instructies van de fabrikant of zal ten minste 48 uur niet in contact 

komen met andere gasten. 

Gîtes, kamers en terrassen: 

Zoals we altijd al hebben gedaan, is een grondige reiniging gegarandeerd, evenals een 

ontsmetting van bepaalde oppervlakken: sanitair inclusief wastafels, douches, baden en 

toiletten, deurklinken, schakelaars, werkbladen, tafels en stoelen, accessoires, vloeren etc.. 

Om ecologische redenen gebruiken we geen bleekmiddel en beperken we 

wegwerpmaterialen. 

Zwembad: 

Het zwembadwater wordt behandeld met een glasfilter en vervolgens door zoutelektrolyse. 

We controleren de parameters (chloor, pH en temperatuur) dagelijks en deze parameters 

worden weergegeven op een informatiebord aan het zwembad. 

Zoals we altijd hebben gedaan, is een grondige reiniging gegarandeerd en worden bepaalde 

oppervlakken extra ontsmet: de ladder, de handgrepen, de schakelaars, de ligstoelen, de 

douche buiten. Andere sanitaire aan het zwembad zijn gesloten. 

Een schema met vaste tijden wordt naar de klant gestuurd voor de privatisering per kamer 

of gîte. Respecteer de planning die aan u wordt toegewezen. 

Gastenproducten  

 in de gîtes of kamers worden ontsmet of minstens 48h geen contact 

 in de gîtes en B&B zijn er voldoende flessen fles hydrogelalcohol aanwezig: 

 badkamer: douchegel, shampoo, toiletpapier zijn aanwezig. 

 keuken gîtes : zout, peper, kruiden, olijfolie, keukenpapier, theedoeken, 

afwasmiddel, vaatwasproducten, koffie en thee zijn aanwezig 

Terrassen:  

een grondige reiniging wordt gegarandeerd, evenals desinfectie van bepaalde oppervlakken 


