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                         Gelderse Bootverhuur 

Update 10 april 2021  - Corona (COVID-19) - Lees hier onze maatregelen 

Gelderse Bootverhuur is vanaf 1 april weer 7 dagen per week geopend en u bent bij ons van harte 
welkom. We zullen er echter gezamenlijk voor moeten zorgdragen dat we het virus onder controle 
krijgen.  
 
Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de basisregels houdt: thuiswerken, 
hygiëneregels, regels voor afstand houden (1,5 meter), het vermijden van drukte en het dragen van een 
mondkapje. 

In deze tijd is het wel heerlijk en gezond om toch even lekker buiten te zijn en te genieten van de lente!  
Gelderse Bootverhuur houdt zicht strikt aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Uiteraard staat de gezondheid van onze 
klanten en medewerkers voorop.  

Wij mogen op dit moment conform de regelgeving onze boten verhuren aan gezamenlijke huishoudens* en aan een 
‘maximum aantal personen waarbij de 1,5 meter richtlijn in acht wordt gehouden (kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee)’. 
We vertrouwen op uw medewerking en eigen verantwoordelijkheid.  

- De aankomst- en vertrektijden van onze boten zijn reeds aangepast om drukte op bepaalde momenten te voorkomen; 
- Onze medewerkers geven geen handen en wassen en desinfecteren hun handen regelmatig; 
- Bij de uitgifte van de boot zal de uitleg buiten op gepaste afstand worden gegeven; 
- Zoals gebruikelijk maken we de boten voor en na iedere vaart schoon. Maar nu geven we ook bijzondere aandacht aan het 

desinfecteren van oppervlaktes waar personeel en gasten veelvuldig mee in contact komen zoals het stuurwiel, de sleutel en 
gashendel;  

- Daarnaast kunt u zelf het verhuur materiaal reinigen met desinfectiemiddel wat door ons wordt aangeboden. In de boot zijn 
reinigingsdoekjes en een klein flesje desinfectiezeep aanwezig; 

- We monitoren de bezoekersaantallen en nemen maatregelen indien dit noodzakelijk is. 

Wat verwachten we van u?  

- Houdt de minimale afstand van 1,5 meter in acht. Zowel tussen andere recreanten als onze medewerkers; 
- Wij doen hierbij ook een dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. Bij minimale klachten verzoeken wij u om thuis te 

blijven en u te laten testen. Blijf thuis totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met het 
virus; 

- Bij ons kunt u alleen online boeken via onze website www.geldersebootverhuur.nl en alleen vooraf online betalen, om contact 
zoveel mogelijk te vermijden. 

Pas goed op elkaar! We hebben elkaar nodig! Samen Sterk! 

 

Vriendelijke groet,  

 

Ramona & Vincent  

Gelderse Bootverhuur  

 
* Gezamenlijke huishouding volgens noodverordening: “De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel 
en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn” 

http://www.geldersebootverhuur.nl/

