
Bezoekt u ons bedrijf of komt u/wilt u komen varen? 
In verband met het Corona virus willen wij u wijzen op onderstaande aandachtspunten, voor uw 

eigen en onze veiligheid. Zo zorgen we goed voor elkaar en voor ons zelf.  

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. 

Heeft u een boot gehuurd of wilt u een boot huren?  

Zie onze aanvullende instructies hierna 

- Houd ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Maximaal 1 gast/ bezoeker in de receptie per keer, is er al iemand in de receptie? Wacht dan 

buiten en op 1,5 meter afstand van elkaar. We komen zo bij u.  

- Geen handen schudden. 

- Geen toegang tot de loods zonder u eerst aan te melden.  

- Maximaal twee personen tegelijk in de kantine/ toilet. Elkaar niet passeren in de hal.  

- In onze openbaar beschikbare ruimtes (kantine en toilet) liggen schoonmaak doekjes, deze kunt 

u gebruiken voor het reinigen van o.a. deurklinken en spoelknoppen van het toilet (doekjes niet 

door het toilet heen spoelen). 

- Volg instructies van het personeel altijd op.  

- Blijf niet langer dan strikt noodzakelijk op ons terrein.  

- Nooit meer dan drie personen bij elkaar in de buurt, ook niet op meer dan 1,5 meter afstand van 

elkaar.  

- Vragen? Stel ze gerust. 

 

Varen? 

Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt, over wat er nu speelt in de wereld met het Corona virus. Wij 
maken ons ook zorgen, maar realiseren ons ook dat een verblijf aan boord met inachtneming van de 
regels een veilige situatie biedt. 

Nederland, en dus ook ons bedrijf en onze omgeving, zijn niet ‘op slot gezet’ door de rijksoverheid. 
Door ons samen aan de maatregelen te houden proberen we de verspreiding van het virus te 
minimaliseren. Als bedrijf houden wij ons strikt aan de veiligheids- en hygiëneprotocollen ontvangen 
van de brancheverenigingen. 
Voor onze gasten en medewerkers creëren wij een zo veilig mogelijke omgeving en hopen bij te 
dragen aan een gezonde, veilige en ontspannen ervaring op het water. 
Hiertoe hanteren wij de volgende maatregelen: 

- Betalen is alleen mogelijk per pin of bankoverschrijving. 
- Niet meer dan 3 personen per boot. 
- Voor gezinnen/huishoudens is het wel mogelijk om met meerdere personen een boot te 

huren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de huurder zelf voldoende maatregelen treft om 
verspreiding te voorkomen. 

- Korte of indien mogelijk geen uitleg bij uitgave van de boten. Op ons youtube kanaal 
https://www.youtube.com/user/RCSneek/videos?view_as=subscriber vindt u ook duidelijke 
instructiefilmpjes van onze sloepen.  

- In de boot minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.  
- Minimaal 1,5 meter afstand houden van alle bezoekers op en rond de jachthavens en 

aanlegplaatsen.  
- In-check alleen mogelijk door de hoofdboeker op 1,5 meter afstand. Uw medebezoekers 

verzoeken wij in de auto te wachten. 
- Maximaal 1 bezoeker/ gast in de receptie. 
- Niet meer dan 1 persoon tegelijk in de sanitaire voorziening. 

https://www.youtube.com/user/RCSneek/videos?view_as=subscriber


- Was zo vaak mogelijk je handen met de daarvoor aanwezige desinfecterende middelen. 
- Gebruik de beschikbare handschoenen indien gewenst. 
- Geen toegang of huur mogelijk bij corona verschijnselen/klachten 
- Volg de eventuele instructies/adviezen van de medewerkers. 

Verder… 

- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij sluizen en aanlegplaatsen. 
- Ga niet met drie personen of meer op pad (gezinnen uitgezonderd), behalve als je kunt garanderen 

dat je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
- Vermijd sociale contacten met andere watersporters. 
- Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis! 
- Voorkom drukte in gebieden, vaar dan liever niet. 

Bereid u goed voor!  

- Brug en sluizen worden niet bediend of alleen op afroep en minder frequent, tijden kunnen afwijken 
en  per dag wisselen. Check de website van de beheerder om onnodig wachten bij een sluis of brug 
te voorkomen. 
Zie: www.vaarweginformatie.nl  en https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map 

- Controleer voor vertrek uw overnachtingshaven of aanleghaven op openstelling.  

Onderweg bij sluizen en bruggen 

- Voorkom zo veel mogelijk het aanleggen aan wachtsteigers bij sluizen en bruggen. Indien het niet 
anders kan, houdt dan voldoende afstand tot de andere boten. Voorkom langszij (dubbel) liggen. 

- Volg bij het schutten strikt de aanwijzingen van de sluiswachter op. 

Aanleggen en overnachten 

Houd bij openbare aanlegplaatsen met boxen een box tussen u en een andere boot vrij, zeker indien 
u met een open boot vaart.  
Wij wensen iedereen sterkte met de situatie betreffende het Corona-virus en hopen dat wij u 
binnenkort weer gezond en veilig mogen begroeten in Sneek! 

Blijf gezond, zodat we met elkaar weer zorgeloos kunnen genieten! 

http://www.vaarweginformatie.nl/
https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

