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Van harte welkom op DORADO 
 
Onze bungalows en camperplaatsen  staan in de natuur, ver weg van de massa. Juist nu kan 

het fijn zijn om een weekendje of langer weg te gaan.  

Het is wel belangrijk om hierbij de maatregelen van het RIVM en veiligheid regio Drenthe 
goed in de gaten te houden en op te volgen.  Wij volgen  de richtlijnen zoals bepaald door 
het RIVM en de Rijksoverheid.  
Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf 
dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. (afsluiten reis- en annuleringsverzekering 
wordt aanbevolen) 
 
Omboeken / Annuleren 
Wij proberen zo soepel en coulant mogelijk om te gaan met verplaatsingen en annuleringen 
die ontstaat door maatregelen van de overheid deze tijd.  
Als deze maatregelen geen betrekking hebben op het kunnen verblijven op Dorado  dan 
gelden de bestaande annuleringsregels van de HiswaRECRON voorwaarden. In het geval van 
annulering bent u, conform de HiswaRecron Annuleringsvoorwaarden, een gedeelte van het 
totaalbedrag verschuldigd. Dit gedeelte is afhankelijk van het tijdstip van annulering..  
Deze voorwaarden staan vermeld in de toegestuurde documenten bij de 
reserveringsbevestiging.  
 
PS: voor boekingen via Natuurhuisje geldt bovenstaande regeling niet. Annulering en 
omboeking lopen via Natuurhuisje.nl. Raadpleeg daarvoor de leveringsregels. 
 
Wilt u meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te 
beschermen?  
 

 De basisregels voor afstand blijven van kracht en luiden als volgt: borg dat iedereen 

1,5meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.  

 Uitzonderingen daarop zijn : 
o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en 

tot volwassenen.  
o Ontvang niet meer dan 4 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot 13 

jaar). 
o Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met 

kinderen.  
o Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen en jongeren. 

 Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

 Was vaak en goed uw handen 

 Dag bezoek of visite is toegestaan, er worden geen honden toegelaten en auto 

buiten het terrein parkeren. 

https://www.vrd.nl/index.php?id=1230
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidsadviezen-om-besmetting-te-voorkomen
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 Voor de bungalows is het verplicht gebruik te maken van dekbedlinnen(dekbedhoes, 

onderlaken en sloop). Dit kunt u zelf meenemen of bij ons huren. Dus geen 

slaapzakken of direct onder een dekbed. 

 Graag extra aandacht voor het scheiden van afval. Kijk in de map. 

Aankomst en vertrek bungalow 

 Bij aankomst is onze receptie niet geopend, maar is de bungalow welke u geboekt 
heeft,  geopend zodat u er direct naar toe kunt rijden en binnen kunt komen. 

 Aankomst  bungalow na 15.00 uur.  

 Vertrek voor 10.00 uur.  

 Bij vertrek: 

o het gehuurde linnengoed (dekbedhoes, onderlaken en sloop) zelf van de 

bedden af halen en in een plastic zak verzamelen. Handoeken etc. in aparte 

zak. 

o ramen en deuren open zetten en de sleutels aan de binnenkant van de deur. 

 Na elk verblijf wordt de bungalow geventileerd en ontlucht,  en is er extra aandacht 

voor schoonmaak en ontsmetten van hand-contactpunten . 
 

Receptie  

 Wij zijn op openingstijden geopend maar zullen nog steeds afstand van u houden.  

 Wij schudden geen handen. 

 Kom met 1 persoon tegelijk. 

 Telefoon receptie: 050-5019261  

 Mail : camping@dorado.nl 

 Mochten er vragen zijn kunt u ons altijd per telefoon, email of op afstand bereiken 

 Indien er onderhoud gepleegd moet worden aan of in de bungalow, wordt dit zoveel 
mogelijk gedaan als er geen gasten in de bungalow aanwezig zijn.  
 

Huisarts 

 Meldt u meteen als iemand ziek is  door telefonisch contact op te nemen met de 
plaatselijke huisarts en informeer de beheerder;  

 Telefoon plaatselijke huisarts: 050-5019620  
 

Het sanitair en de Recreatieruimte zijn gesloten. In overleg met de ons openen we de deur van de 

recreatieruimte voor u voor het lenen van boeken, tijdschriften en fiets-wandel routes 

Een fijn verblijf gewenst op Dorado  

 

 

mailto:camping@dorado.nl

