
 
Amsterdam, 20 juli 2020 
 

Betreft: Aanvullende coronaregels verhuur 
 
Om te voldoen aan de maatregelen van het RIVM en het landelijke protocol van  Scouting 
Nederland, zijn de volgende aanvullende huisregels van toepassing op de huurovereenkomst: 
 

1. Algemeen 
1.1. Houd 1,5 meter afstand. 
1.2. Was vaker je handen. 
1.3. Hoest en nies in je elleboog. 
1.4. Gebruik papieren zakdoekjes. 
1.5. Schud geen handen. 
1.6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 
smaak. 

1.7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten.  

2. Sanitair 
2.1. Bij een activiteit (bijvoorbeeld op het betreffende kampeerveld) moet je handen kunnen 

wassen en er moet regelmatig veel schoongemaakt worden.  
2.2. Maak het sanitair (toiletten, douches, wastafels etc.) minimaal drie keer per dag schoon. 
2.3. Tussentijds behoort schoonmaak tot de verantwoordelijkheid van de huurder; de 

verhuurder stelt extra hygiënemateriaal beschikbaar. 
3. Slaapzalen 

3.1. Er kan alleen worden geslapen in ruimtes die geventileerd kunnen worden. Kan dit niet 
dan is een andere slaapruimte nodig om te kunnen slapen en het kamp te kunnen 
houden. Ook een tent geldt als een slaapzaal.  

3.2. Tussen de bedden van deelnemers tot 18 jaar hoeft geen 1,5 meter. 
3.3. Tussen de bedden van een 18 jaar en ouder moet 1,5 meter worden gehouden. 

4. Ventilatie 
4.1. Goede natuurlijke ventilatie van de binnenruimtes is essentieel om een verantwoord 

kamp mogelijk te maken. Ook een tent is een binnenruimte. Zet deuren en ramen open zo 
vaak als mogelijk. 

5. Overkapping 
5.1. Het landelijke kampprotocol gaat er vanuit dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 

van de buitenruimte. Bij minder mooi weer wordt toch gebruik gemaakt van de 
buitenruimte onder een overkapping (bijvoorbeeld partytenten) zodat ook bij slecht weer 
(of juist overdaad aan zon) de meeste activiteiten buiten kunnen plaatsvinden op het 
eigen terrein. De verhuurder voorziet zoveel als mogelijk in de beschikbaarheid van 
overkapte buitenruimte. 

Bron: www.wegaanopzomerkamp.nl 
 
Datum: ________________  
 
Paraaf voor gezien: ________________ (huurder)  
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