Corona maatregelen:
Vakantie vieren is vrij zijn en doen waar je zin in hebt. Maar helaas hebben we ook nog
steeds te maken met het coronavirus. Daarom houden wij ons aan de richtlijnen van het
RIVM en de overheid.
We willen u graag attent maken op onze regels die u en ons beschermen.
Algemene maatregelen:
-

We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

-

We vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en te begroeten, maar doen dit op
afstand en schudden geen handen

-

Wij wassen regelmatig onze handen en zorgen dat u ook die mogelijkheid heeft.

-

Niezen en hoesten doen we in onze elleboog.

-

De door de overheid gestelde maatregelen gelden ook op Hof Babel, dus ook de
avondklok.

De vakantiewoning:
-

Zoals altijd maken wij de vakantiewoning goed schoon. In deze tijd doen we dat nog
net een beetje extra. Denk hierbij aan het luchten van de woning voor dat u
aankomt. We desinfecteren voor u de contactpunten, zoals deurklinken, handvaten
en lichtknopjes.

-

Ook willen wij u vragen om bij vertrek uw bedlinnen zelf af te halen en samen met uw
handdoeken in het krat te doen die tussen 9:15 – 9:45 naast de buitendeur staat.

-

Verder willen we u er op attent maken dat er maximaal 1 persoon uit een ander
huishouden in 1 woningen mag verblijven. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij
niet mee.

Annuleringsregeling:
Als u vanwege de coronamaatregelen niet op vakantie kan kunt u kosteloos uw
vakantie omboeken. Een vakantie in een andere periode kan iets duurder uitvallen. U
betaald dan alleen het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs. U kunt deze vakantie
omboeken door een mail te sturen naar info@hofbabel.nl. Vermeld in uw mail uw
gegevens en de periode die u graag zou willen omboeken. We doen ons best om uw mail
zo snel mogelijk te verwerken. Zodra uw omboeking akkoord is, krijgt u hiervan een
bevestiging en eventueel een nieuw kostenoverzicht.
We hopen dat u een fijn en veilig verblijf heeft op Hof Babel!

