
Protocol Corona per 30 september 2020 

 

Algemene Maatregelen: 
 

- Voel je je ziek, verkouden en/of heb je koorts? Kom dan niet! 
- Houdt altijd 1,5m afstand van elkaar. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
- Betaal met pin of contactloos. 
- Geef elkaar de ruimte houdt rekening met elkaar. 
- Kom niet karten wanneer er binnen de huiselijke kring griep heerst. 
- Terrein is alleen toegankelijk voor mensen die gaan deelnemen aan een activiteit of als 

begeleider mee moeten. Het meenemen van toeschouwers is niet toegestaan! 
 
Bedrijfsinrichting: 

- Er zijn op het terrein looprichtingen aangegeven. Hier dient iedereen zich aan te houden 
zodat de 1,5m gewaarborgd is. 

- Voordat u gaat pinnen graag gebruik maken van de desinfectant die er staat. 
- Toiletbezoek enkel via de zijkant van het pand. Volg de looproute en houdt afstand van 

elkaar. 
- Alle helmen worden voor gebruik gedesinfecteerd. Deze worden daarna door het personeel 

aan de klant uitgegeven. 
- Horeca is gesloten tot nader bericht 

 
 
 
Rijders (Huurkarts) 

- Parkeer uw auto aan de zandweg (Elzerdijk) 
- Reserveren is verplicht. Dit kan telefonisch of online via onze website. 
- Houdt ten alle tijden 1,5m afstand. 
- Volg de looproutes. 
- Wij raden aan indien u in het bezit bent van een eigen helm deze mee te nemen. 
- maakt u gebruik van een huurhelm dan dient u hierbij ook een balaclava af te nemen a €1,- 

per stuk. 
- Als u huurkartsessies zijn afgelopen dient u het terrein te verlaten via de daarvoor 

aangegeven route. 
- U dient ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen. 
- Maak gebruik van de desinfectie stations die vindbaar zijn op het terrein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klimbos/Klettersteig 
- Deze zijn tot nader bericht gesloten. 

 
Personeel: 

- Het personeel is te herkennen aan de bedrijfskleding met Adventure Eefde er op 
- Het personeel werkt met handschoenen 

 

                                 
 
Rijders (eigen kart) 

- Voordat u komt rijden dient u telefonisch te hebben gereserveerd. (9:00 tot 12:00 in het 
weekend, u dient een kwartier na de laatst genoemde tijd het terrein te hebben verlaten.) 

- Per rijder mag er maximaal 1 begeleider meekomen. 
- U dient ten alle tijden gehoor te geven aan de aanwijzingen van personeel. 
- Indien de poort op slot zit vragen wij u om te bellen naar 0575-540229. 
- Bij vertrek ook graag melden zodat wij de poort kunnen openen. 
- Wij rekenen om uw begrip in deze bijzondere tijden. 

 


