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We zijn 
 u veel 
meer 

verschul-
digd dan 
reinheid 

Laten we de eenvoudige geneugten van het leven herontdekken: 

geniet van een moment met onze dierbaren, in totale 
onderdompeling, in deze altijd verrassende natuur! 

 

Onze taak houdt niet op bij "sleutels geven en een aan de ketting 

verwelkoming", zoals sommige platforms laten denken. Onze 

KNOWHOW sinds 3 generaties stelt ons in staat u de unieke 

ervaring te bieden waar u vindt wat u zoekt in de Verdon. 

 

We moeten onze ontvangsvoorwaarden aanpassen vanwege « je-

weet-wel ». Trouw aan onze waarden van authenticiteit, om u te 

verwelkomen, werkten we met het hele team aan een « andere » 

verblijfservaring, waarbij gezondheidsbescherming en verandering 

van omgeving werden gecombineerd. Zonder in een « ultra 

hygiënisch », discours te vallen, zijn we u meer verschuldigd dan 

reinheid.  

 

Dus voor de veiligheid van iedereen, klanten en medewerkers, hier 

zijn de maatregelen die we nu al enkele weken implementeren. Om 

u met een lichte geest te laten genieten van uw verblijf, hebben we 

verschillende nationale gezondheidsprotocollen bestudeerd : die 

van de Nationale Federatie van Outdoor Hotels, Atout France en van 

Camping Care. 

 

Om zoveel mogelijk bij te blijven met informatie over ieders 

veiligheid, kunnen deze maatregelen de komende dagen en weken 

evolueren. Daarom wordt dit document regelmatig bijgewerkt. Het 

kan worden bekeken op de pagina « je-weet-wel » op onze website. 
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1 Samen komen we echt verder ! 
• We wassen onze handen heel regelmatig met zeep of, als anders , met een hydroalcoholische oplossing. We 

hebben al onze gemeenschappelijke ruimtes (receptie, winkel, sanitair, wasmachineruimte, Pichoun's hut) 

uitgerust met het nodige voor de wedstrijd handenwassen. U vindt ook op elke locatie, een educatieve 

afbeelding die is opgesteld door Lou, de verpleegster en referent "Tegen Covid" in ons team. 

 

• Hoest of nies in onze elleboog of in een wegwerpzakdoek en gooi het dan weg in een vuilniszak vóórdat u 

deze, gesloten, in de containers bij de ingang van de camping, aan beide kanten van de weg, plaatst.  

 

• We begroeten elkaar zonder handen schudden en we vermijden omhelzingen. Een glimlach (zelfs door een 

masker!) Is meer dan 1000 woorden waard en we weten allemaal hoe we dat moeten doen! 

 

• We respecteren een afstand van één meter tussen elk gezin. In Chasteuil Provence beschikken we over 7 

hectare grond. Al onze kampeerplaatsen zijn minimaal 100m² groot en onze verhuurhuisjes zijn individuele 

accommodaties met eigen parkeerplaats en eigen ingang.  

 

• Als we een afgesloten ruimte betreden (receptie, winkel, sanitair, etc.), dragen we een masker. Als je 

wasbare maskers gebruikt, veel beter voor het milieu, weet dat we wasmachines en de beroemde 

Provençaalse zon hebben om te drogen (en de hitte van de koperen ploert hier brengt waarschijnlijk de 

genadeslag aan « je-weet-wel » !). Om overconsumptie te voorkomen en een verhoging van onze prijzen niet 

door te rekenen, hebben wij geen maskers beschikbaar. Breng uw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen 

mee. Het dragen van een handschoen wordt afgeraden (en des te beter!). 
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2 Ons team is geïnformeerd en getraind 
•  Lou, geregistreerde verpleegster, maakt al meer dan 7 seizoenen deel uit van 

het animatieteam. Door haar opleiding en haar beroep buiten het seizoen, kent 

en past zij dagelijks gezondheidsbeschermende maatregelen toe. Daarom 

hebben we haar aangewezen als referent voor preventiemaatregelen van « je-

weet-wel »  binnen ons etablissement. 

 

 

 

 

 

•  Omdat 10 paar ogen beter zijn dan 

één en « voorkomen is beter dan 

genezen », volgt en valideert elk 

teamlid een officiële training 

getiteld "Rethinking customer reception and security", voorgesteld door gecertificeerde organisaties 

(Tourism Academy, de National Federation of Outdoor Hotels en met de steun van Afdas). Met een solide 

basis van algemene kennis kunnen we een andere blik werpen en de controles voor uw veiligheid 

vermenigvuldigen.  

 

• We zitten allemaal in dezelfde schuit en ons team zet zich in voor het toepassen van barrierehandelingen 

en fysieke afstand. Elk lid van ons team ‘de gelukkige gele kanaries’ draagt zijn persoonlijke 

beschermingsmiddelen wanneer hij of zij niet wordt beschermd door collectieve beschermingen (muur, 

tussenschot, indeling van werkstations, …) 
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3 Een andere maar authentieke 
ontvangstervaring 

•  Bij aankomst op de camping vragen we elk gezin om een vertegenwoordiger aan te wijzen die de gelukkige 

taak heeft om bij aankomst de formaliteiten te vervullen. Daar ben je al een tijdje mee bezig tijdens de reis…. 

 

• Tijdens ontvagnst is het aantal personen tegelijkertijd beperkt en worden de formaliteiten verminderd. Ook 

vragen wij u vóór aankomst om uw verzoeken te anticiperen. Degenen die van ver komen, zullen ongetwijfeld 

worden verleid door dit nieuws!  Uiteindelijk versnelt « je-weet-wel » de stappen die we al in deze richting 

waren begonnen! 

 

 

• De ontvangstruimtes zijn aangepast: we hebben een 

verkeersrichting opgesteld en we hebben onze ontvangstkantoren 

voorzien van collectieve beschermingsmiddelen. Kleine specificiteit 

bij ons : ze zijn vervaardigd door een vakman uit het naburige dorp, 

wiens taak het in feite is om ongewone accommodatie te maken ... Dit 

is onze manier weer om de korte circuits onder alle omstandigheden 

te bevorderen. 

 

 

 

• Omdat we ervan overtuigd zijn dat de 

voorbereiding van het verblijf al deel uitmaakt 

van de verandering van omgeving, sturen we u 

van te voren alle informatie over de camping, de 

infrastructuur, de schema's, de activiteiten in de 

omgeving ... We zijn begonnen met ons online 

digitale welkomstboekje, een specifieke tool voor 

accommodatie-aanbieders om voorafgaand aan 

het verblijf met kampeerders te communiceren. 

Dit is het meest uitgebreide welkomstboekje dat 

we ooit hebben gehad! 

 

• Omdat niets het menselijk contact kan vervangen, werken we momenteel aan het opzetten van een 

buitenshuis receptie,  elke avond, om u te helpen om  het beste uit onze prachtige regio te halen en enkele 

van onze geheime en speciale adressen aan u door te geven... 

 

• Om toegang te krijgen tot de camping, krijgt u bij aankomst een badge (één per kampeerplaats). Met deze 

badge kunnen onze kampeerders de slagboom openen. Geen digicode meer die iedereen kent!  
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4 Een deskundig oog op sanitaire 
voorzieningen 

 

• Bezig met een netheidsaanpak die onze klanten al enkele jaren 

verwelkomen (we hebben de score van 7,9 / 10 behaald op het 

Camping2be-platform), verhogen we de frequentie van desinfectie van 

gemeenschappelijke ruimtes en in het bijzonder van sanitaire 

voorzieningen. Een team van 2, Marie- Ange, Elise, Tom en Guillaume 

maken de toiletten 4 keer per dag op geschikte tijden schoon om uw 

gebruik niet te verstoren en tegelijkertijd een maximale netheid te 

garanderen. 

 

• De ruimtes worden gedesinfecteerd met producten volgens de norm 

EN 14476 en er wordt bijzondere aandacht besteed aan de meest 

gevoelige elementen: deurknoppen, zeepdispensers, oppervlakken, 

schakelaars, gootstenen en aanrechten ... 

 

• Om tocht te bevorderen, hebben we scheidingswanden afgebroken 

en de scheiding tussen mannen en vrouwen beëindigd. Dit stelde ons in 

staat een verkeersrichting op te zetten, de personenstroming te reguleren 

en de mogelijkheid voor stiekeme voorsluipers definitief uit te sluiten. 

 

• Er zijn wastafels met zeepdispensers geïnstaleerd bij elke in-en 

uitgang van de douche- en toiletruimtes. 

 

•  Omdat we weten dat u dol bent op vriendenadvies, zullen we de 

sanitaire schoonmaakuren en daluren doorgeven waarin u  waarschijnlijk 

uw sanitaire ruimte helemaal alleen voor u heeft! 

 

• Omdat het handiger is dan in het donker naar de knop te zoeken, 

werkt het licht met een aanwezigheidsmelders. 
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5 Nog meer verwende huurinstallaties 
• We stellen de aankomsttijd van de verhuurreceptie uit tot 16.00 uur, zodat Marie-

Ange en Joy elk detail van uw huurhuis kunnen na kunnen gaan. We rekenen ook dit 

jaar weer graag op onze super schoonmaaksters, die zich in ons etablissement al in 

voorgaande jaren hebben bewezen hebben en de plek op hun duim kennen. Hun 

ervaring en grondigheid zijn in de afgelopen jaren in talrijke klantrecensies geprezen.  

 

• De luchtstroom wordt onze vriend: profiteer van de frisse lucht van de vallei om 

uw accommodatie volledig te ventileren. Het is een effectief middel om de 

verspreiding van « je-weet-wel » te voorkomen. De dag van vertrek, geen 

hoofdpijn: laat alles open! 

 

• Vóór elke aankomst wordt onze huuraccommodatie volledig gedesinfecteerd en 

vervolgens gereinigd met virucidale producten in overeenstemming met norm EN 

14476. We hebben geïnvesteerd in professionele sproeiers om alle oppervlakken te behandelen. 

 

Bed- en badlinnengoed 

• Voor degenen die de mogelijkheid hebben, raden we aan om uw eigen 

linnengoed (deken, kussen, kussens, handdoeken) mee te nemen. Een week vóór 

aanvang van uw verblijf sturen wij u een checklist met alles wat u niet mag vergeten.  

 

• Als u het niet allemaal mee kunt brengen, hebben we geïnvesteerd in 

wegwerp linnengoed. Hoewel het beste afval niet bestaat, wordt een deel van dit 

wegwerp linnen in de winter gebruikt om onze plantages te bedekken en het andere 

deel wordt in een gespecialiseerd recyclingkanaal gebracht. 
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6 Een gezonde en opnieuw bedachte winkel 
 

• Ook de winkel is ook uitgerust met collectieve beschermingsmiddelen om de mogelijkheid om ter plaatse te 

winkelen te behouden en grote winkelcentrums te vermijden. We hebben onze samenwerking met lokale 

producenten al verlengd om u kwaliteitsproducten aan te bieden, met een minimum aan tussenpersonen en 

dus de beste prijs. 

 

• Om stromen te beheren en fysieke afstand te garanderen, hebben we een circulatierichting opgesteld en op 

de grond gemarkeerd. 

 

• • Ontbijt (brood en croissant) moet de dag ervóór in de winkel worden besteld en op uw kampeerplaats of in 

huuraccommodatie worden genuttigd. 

7 Het restaurant 
• • Het restaurant wordt onafhankelijk van de camping beheerd en zal een eigen gezondheids handleiding  

opstellen, in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid 

 
8 Aangepaste en veilige vrijetijds activiteiten 

• We doen ons uiterste best om de kwaliteit van de beleefde ervaring te behouden en alert te blijven op de 

nieuwe normen van elke « sector van activiteit ».  

 

• Goed nieuws ! A priori zou het zwembad kunnen worden geopend omdat het chloor « je-weet-wel » doodt. 

Om de contactgebieden te beperken, hebben we ervoor gekozen om het aantal mensen op het strand te 

beperken en de ligstoelen te verwijderen. Het voordeel: minder mensen in het zwembad voor een echt 

ontspannende schoolslag.  

 

• De activiteiten voor de kinderen worden aan de context aangepast. We oefenen alleen buitenactiviteiten uit. 

In de miniclub verwelkomen we maximaal 10 kinderen en maken we shifts zodat iedereen kan profiteren 

van de creativiteit en dynamiek van Lou, onze animatrice en verpleegster. 

 

• Onze speeltuin is voornamelijk gemaakt van hout. Hout is het gezondste materiaal vergeleken met de 

levensduur van « je-weet-wel ». 
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9 En buiten de camping? 
 

 

• Buitenactiviteiten (wandelingen, bezoeken, enz.) vinden plaats met respect voor fysieke 

afstandsmaatregelen. Onze bevoorrechte relaties met het Regionale Natuurpark Verdon en het 

Toeristenbureau Des Sources Aux Gorges du Verdon, stellen ons in staat om steeds over de laatste 

informatie te beschikken omtrent de praktijk van uw favoriete activiteiten. Om zeker te zijn dat uw vakantie 

wordt toegewijd aan het doen van wat u maar wilt, maken we er een erezaak van om het aan u door te 

geven. 

 

•  In alle openbare vervoers middelen, met name de Gorges du Verdon-shuttle, is het dragen van een masker 

verplicht. 
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