
Welkom bij VILLASOL, 

WE ZORGEN VOOR JOU EN DE JOUWE. 

Onze grootste zorg is ervoor te zorgen dat u op een veilige manier van de 

Villasol-ervaring geniet en hiervoor hebben we de nodige 

beschermingsmaatregelen getroffen, zowel voor u als voor de kampeerders. 

We willen u laten weten dat de regels en maatregelen zijn aangenomen 

volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid van de 

Spaanse regering, evenals het ICTE (Spanish Tourist Quality Institute) om u 

beste praktijken te bieden op het gebied van service, faciliteiten en met 

personeel om het virus aan te pakken. 

Er zijn personele en materiële middelen toegewezen (individuele 

preventiemateriaal, maskers, handschoenen, hydroalcoholische gel, 

schermen), evenals actieprotocollen voor het geval een werknemer of cliënt 

symptomen vertoont die compatibel zijn met COVID-19. 

Bovendien ondergaan onze medewerkers elke dag temperatuur- en 

gezondheidscontrole volgens de door de relevante autoriteiten vastgestelde 

hygiënische criteria. 

WAT TE REKENEN MET TIJDENS UW VERBLIJF 

Allereerst vragen we u om de aanduidingen in de bewegwijzering die door 

onze faciliteiten wordt verspreid te respecteren en na te leven en de hierin 

opgenomen aanwijzingen en die van onze medewerkers op te volgen. 

Volg deze instructies om te voorkomen dat u naar de receptie gaat en op 

sommige momenten tijd wilt besparen om aanwezig te zijn: 

✓ Als u voor de dag van aankomst online heeft ingecheckt en het totale

bedrag van het verblijf heeft betaald, moeten de volwassenen naar de

receptie gaan om de DNI te laten zien, het politiedossier te

ondertekenen en eventueel de sleutel op te halen van de

accommodatie. Denk eraan om veiligheidsafstanden te bewaren.

✓ We raden u aan de receptie te bellen om te voorkomen dat u moet

verhuizen, voor het geval u medische hulp nodig heeft, informatie over

de dienstregeling, verlenging van uw verblijf, onderhoudsdienst, enz ...



✓ Als u zonder voorafgaande reservering of zonder online inchecken op

de camping aankomt, moeten alle volwassenen hun identiteitsbewijs

bij het raam laten zien en het politiedossier ondertekenen. De rest van

het incheckproces wordt door één persoon uitgevoerd. De rest wacht

tot het inchecken is voltooid en houdt de veiligheidsafstand. Na elk

gebruik worden de datafoon en het handtekeningapparaat

gedesinfecteerd.

Om uw veiligheid te garanderen, hebben we alle informatiefolders over onze 

faciliteiten, excursies, aanbevelingen, kampeerplannen, welkomstbrief, enz. 

Uit onze balies verwijderd, maar deze zal in digitaal formaat worden verstrekt 

met behulp van QR-codes. 

REGELGEVING EN MAATREGELEN NAAR CAMPING: 

Hieronder beschrijven we de veranderingen die zich op de camping hebben voorgedaan als 

gevolg van de nieuwe verordening om COVID-19 te voorkomen, evenals enkele verplichte 

regels voor alle gasten: 

• Het is verplicht voor alle klanten (kinderen en volwassenen) om altijd de 
bijbehorende accreditatiearmband te dragen die door het Receptie-team wordt 
verstrekt vanaf fase II van het gebrek aan opsluiting.

• Langdurige klanten moeten de receptie op de hoogte stellen van hun aankomst of 
vertrek op de camping als ze meer dan twee nachten buiten het etablissement 
verblijven.

• Het is verplicht om de peilingen in alle gemeenschappelijke ruimtes van de camping 
te respecteren. Daarnaast worden de schema's en andere voorschriften die 
eventueel door de inrichting zijn vastgesteld om aan deze capaciteit te voldoen, 
gerespecteerd.

• Er wordt voorrang gegeven aan telefonisch contact om drukte bij de receptie te 
vermijden. Als u iets nodig heeft of een probleem heeft, probeer dit dan eerst 
telefonisch op te lossen.

• Het is verplicht om minimaal 2 meter afstand te houden met mensen van andere 
percelen of accommodatie en met medewerkers. Het gezichtsmasker is verplicht 
(alleen voor mensen ouder dan 6 jaar).

o In het restaurant, behalve tijdens het eten of drinken.
o In het zwembad als je rondloopt.
o Aan de openbare weg van de camping.
o In alle faciliteiten van de camping.
o In de toiletblokken zowel om te circuleren als om binnen of buiten te 

gaan.
• Begroetingen met fysiek contact (knuffels, kusjes ...) worden ook vermeden.

• Kaartbetaling wordt aanbevolen.
• Het gebruik van geschikt schoeisel is verplicht in gemeenschappelijke douches.



• Het is verplicht om uw handen te desinfecteren met hydroalcoholische gel wanneer

u een gemeenschappelijke ruimte betreedt. U vindt de dispensers bij de ingang van 
elk gebouw of complex.

• Sportvelden en speeltuin zijn gesloten.

• Op de afdeling Animatie hebben we momenteel maar één animator. U kunt bij de 
receptie nagaan of er een wijziging is opgetreden in het aantal entertainers voor de 
datum waarop u verblijft.

• Het dragen van handschoenen is verplicht om het afval weg te gooien en bij gebruik 
van drinkwater en chemische toiletten. In drinkwaterbronnen is het direct drinken 
uit de kraan verboden. Je zult een container moeten gebruiken.

• Bij de receptie kunt u handschoenen en maskers kopen.

• Als u accommodatie heeft geboekt, is het verplicht dat u gebruik maakt van de 
badkamer van de bungalow en niet van de gemeenschappelijke toiletgebouwen.

• Als de technische dienst voor reparatie naar uw perceel moet komen, moet de klant 
in de caravan blijven om contact te vermijden. Voor reparaties aan woonruimte 
moet de opdrachtgever in het buitenland blijven zolang de medewerker binnen is. 
Als u niet kunt bewegen en naar buiten kunt gaan, is het verplicht om een masker 
te dragen en zo ver mogelijk weg te blijven.

• Bij aankomst op het perceel op de dag van binnenkomst, moet u de elektriciteits- 

en tv-kabel klaar laten zodat onze medewerkers kunnen aansluiten. Ze blijven weg 
als deze taak wordt uitgevoerd en bij voorkeur in de caravan.

• Om de aankoop in de supermarkt te doen, moet u uw eigen tassen dragen, zodat u 
geen manden en auto's hoeft te delen.

• De wasstraat blijft gesloten.

• Het gebruik van handschoenen en masker wordt over het algemeen aanbevolen 
wanneer u uw perceel of accommodatie verlaat en rond de camping en de 
gemeenschappelijke ruimtes reist.

• Bezoeken worden niet geaccepteerd voor de ingediende cliënten tot fase II van het 
gebrek aan opsluiting.

• Werken op percelen zijn niet toegestaan tot het einde van de alarmtoestand.

• Heeft u een accommodatie- of staanplaatsvoorkeur, bel of mail ons dan van 
tevoren.

• Op dit moment blijven sommige toiletgebouwen gesloten. Ze gaan zo snel mogelijk 
geleidelijk weer open.

• Het wordt sterk aanbevolen om online in te checken voordat u op de camping 
aankomt.

• De amusementsprogramma's kunnen worden gewijzigd of geannuleerd, afhankelijk 
van de voorschriften tegen COVID. Raadpleeg de entertainmentplanning bij de 
receptie.

Bovendien moet u in het bijzonder de basishygiëneregels toepassen om COVID-19 te 
voorkomen: 



• Regelmatig handen wassen / hygiëne, vooral bij toegang tot gedeelde ruimtes
(restaurant, toiletten, zwembad ...).

• Gebruik de binnenkant van de elleboog om uw mond / neus te bedekken bij hoesten of
niezen, of gebruik wegwerpdoekjes en was daarna uw handen.

• Raak uw mond, neus of ogen in openbare ruimtes niet aan.

Ten slotte moet de cliënt zich houden aan de actieregels bij het detecteren van symptomen die 

compatibel zijn met de ziekte van COVID-19, waarbij de eerste de verplichting is om in 

zelfisolatie te blijven (aangetast en samen te leven) in het geval van symptomen die compatibel 

zijn met de ziekte en informeer het receptieteam onmiddellijk om een medische evaluatie te 

ondergaan. 

De noodnummers zijn als volgt: 

• Ambulance-noodsituaties (openbaar): 0034 112

• Noodsituaties met een ambulance van IMED Levante-ziekenhuis (privé): 0034 900 22 33 44

• Noodgevallen met een ambulance van de Clinica Benidorm (privé): 0034 900 38 00 88

• Marina Baixa-ziekenhuis, Villajoyosa (openbaar): 0034 966 907 200

• Gezondheidscentrum Rincón de Loix (openbaar): 0034 966 816 350

• COVID-19 Valenciaanse telefoon: 0034 900 300 500

• Benidorm Lokale politie: 0034 092

• Nationale politie: 0034 091

VOOR ONS DEEL ... 

Zoals we eerder hebben aangegeven, passen we de richtlijnen toe die zijn opgesteld door 

bevoegde organisaties en hebben onze medewerkers, afhankelijk van hun functie, onder 

andere: 

✓ Specifieke training gebaseerd op: Gebruik van apparatuur, gebruik van reinigings- en

desinfectieproducten (zowel persoonlijk als in de uitvoering van hun werk) en plannen

voor preventief onderhoud.

✓ Materiaal: maskers, handschoenen, full-frame veiligheidsbril.

Wij wensen u een prettig verblijf en helpen u graag bij alles wat wij voor u kunnen betekenen. 



Je vrienden bij Villasol 

We hopen dat u geniet van een welverdiende en veilige vakantie! 




