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COVID-19 MAATREGELEN
IN VAKANTIEWONING FOSSEE
We creëren voor jou en je gezelschap een veilige omgeving.

Waarom is Fossee een veilige vakantiewoning in deze Coronatijd?
•
•
•
•
•

Fossee is gelegen in een landelijke en rustige omgeving, waar rust en afstand
gegarandeerd zijn.
Het huis heeft ruime kamers en een grote woonruimte, waar voldoende afstand kan
bewaard worden tussen de gasten.
De inrichting is clean en modern, wat een hygiënisch onderhoud vergemakkelijkt en
garandeert.
Er bevinden zich geen tapijten, sierkussens en plaids, die niet na iedere gast degelijk
kunnen gereinigd worden.
Fossee wordt permanent verlucht met verluchtingssysteem D, dat professioneel
geïnstalleerd en onderhouden is, en dat dag en nacht actief is. De filters worden
maandelijks vervangen volgens de gebruiksaanbevelingen.

Wat is er aanwezig voor jouw hygiënische veiligheid
•
•
•
•
•

Handdoeken per persoon: 2 kleine en 1 grote gewassen in eigen zorg volgens
voorschriften op minimum 60° C
In de keuken: theedoeken, handdoeken, schoteldoeken; voor iedere nieuwe gast
nieuwe afwasborstel, spons en dweil
In alle badkamers, gastentoilet en keuken: handzeeppompje ecover
In gastentoilet papieren handdoekjes en WC reiniger op basis van bleekwater
1 dispenser met handengel op basis van 70% alcohol
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Wat en hoe wordt gereinigd voor jouw aankomst?
•
•
•

De woning wordt door een professionele poetsfirma gereinigd volgens de speciale
richtlijnen in verband met Covid-19
Handvaten, deurklinken, werkbladen en tafels, lichtschakelaars, afstandsbedieningen
worden niet uit het oog verloren
Stofzuiger wordt na iedere gast gereinigd en ontsmet

Speciale maatregelen
•

•
•
•
•
•

Wij garanderen dat de vorige gasten de dag voordien de woning hebben verlaten, dit
om de ontsmetting en onderhoud te kunnen garanderen. De woning staat minimum
24 uur leeg voor nieuwe gasten worden verwelkomd.
Speelgoed voor kinderen, boeken en gezelschapsspelen zijn NIET beschikbaar,
omdat de hygiëne niet kan gegarandeerd worden.
Sierkussens en plaids op bedden en in zetels zijn verwijderd, omdat deze niet na
iedere gast kunnen gewassen worden.
Het bedlinnen wordt gewassen door een professionele firma, die de richtlijnen in
verband met Covid-19 opvolgt en uitvoert.
Alle bedden kunnen op voldoende afstand uit elkaar worden geplaatst.
De matrassen en hoofdkussens zijn voorzien van een extra beschermingshoes, die na
iedere gast gewassen worden op 60°C.

In- en uitchecken
•
•
•

•
•
•

Je ontvangt voor aankomst de toegangscode van de woning. Deze is actief vanaf
15h00 op de dag van aankomst, tenzij anders overeen gekomen.
Er is niemand aanwezig bij het inchecken, maar je kan ons bellen in geval iets niet
duidelijk is of je iets niet kan vinden.
In de woning tref je aan:
 op de eettafel
- De huisregels, die wij vragen grondig door te nemen en na te leven
- De code van de Wifi
 In de keuken
- Dispenser met handgel. Deze mag NIET verplaatst worden om vlekken op
andere plaatsen te voorkomen.
Gelieve ook goed op te letten met zelf meegebrachte ontsmettingsproducten, die
onherstelbare vlekken kunnen nalaten op keukenblad en tafels.
In de keuken hangt een shortlist voor je vertrek. Check zorgvuldig of dit allemaal in
orde is.
ALLE VUILNISEMMERS dienen VERPLICHT door de gast zelf geledigd en zorgvuldig
gesorteerd te worden in de JUISTE PLASTIC VUILNISZAKKEN. Dit om onze
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•

•

medewerkers te beschermen. Indien dit niet wordt nageleefd, wordt de EXTRA
schoonmaakkost aangerekend .
Wij vragen uitdrukkelijk de woning om 11h00 te verlaten, zodat de woning lang
genoeg leeg staat voor we de poetsfirma en de volgende gasten ontvangen. De
toegangscode wordt dan ook gedeactiveerd.
Indien een persoonlijke contact noodzakelijk is bij het in- en uitchecken,
 mag slechts één persoon binnen in de woning aanwezig zijn. De andere leden
van het gezelschap blijven buiten of in een andere kamer wachten.
 We houden een sociale afstand van 1,5 meter
 We schudden geen handen
 We dragen mondmasker en handschoenen

Onze aanbeveling voor jouw hygiënisch veiligheid
•
•
•
•
•
•

Was regelmatig je handen
Was je handen als je terugkomt van een uitstap
Verlucht voldoende de woning, maar enkel de ramen voorzien van vliegenraam.
Vergeet echter de ramen niet te sluiten als je vertrekt op uitstap en bij check-out.
Draag een mondmasker wanneer de eigenaar of derden een interventie moeten
doen tijdens je verblijf. Wij garanderen hetzelfde uit respect voor jou.
Hou voldoende afstand bij een interventie
Spoel je toilet door met het deksel naar beneden.

Vakantiewoning Fossee
Kolonie 166 b
3920 Lommel
België
Tel +32 475 372263
www.fossee.be
fossee@cocon.be
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