
VOOR UW VEILIGHEID 

CHARTER INZAKE VEILIGHEID EN HYGIËNE
ONZE PRIORITEIT : U VERWELKOMEN IN ALLE VEILIGHEID
Opstellen van een Charter inzake veiligheid en hygiëne om de reeds aanwezige standaard inzake hygiëne en sanitaire 
veiligheid in onze parken te verscherpen en u zodoende een vakantie te verzekeren in alle veiligheid. 

De gezondheid van onze vakantiegasten in onze absolute prioriteit. Daarom ontplooit L’Ami Soleil een reeks strikte 
sanitaire maatregelen die conform zijn met de aanbevelingen van de regering. We willen zodoende garant staan voor 
de hoogst mogelijke eisen inzake onthaal op uw vakantieoord.

ONS ENGAGEMENT

Met dit charter verbindt L’Ami Soleil zich ten opzichte van zijn klanten en medewerkers om :

I. Het geheel van richtlijnen en aanbevelingen van de overheden toe te passen in de strijd tegen 
COVID-19.

II. Ontsmettingsmiddelen ter beschikking te stellen in de publieke ruimtes.

III. Grondmarkeringen en andere signalisatie aan te brengen om een veilige afstand tussen klanten te 
verzekeringen in de wachtzones.

IV. Verscherpte schoonmaak en ontsmetting van publieke zones en het aanpassen van die zones aan de 
eisen en aanbevelingen van de autoriteiten.

V. De schoonmaak en verluchting van de accomodaties aan te scherpen door onder meer 
ontsmettingsprotocols toe te passen.

VI. In de mate van het mogelijke, een leegstand van 4 uur te respecteren tussen de check-out en check-in 
van dezelfde accommodatie.

VII. Het animatie programma (voor zowel kinderen als volwassenen) als het aanbieden van diensten en 
toegang verlenen tot installaties (Zwembaden – Mini Club – restaurants – etc.) in die mate aan te passen 
aan de sanitaire eisen en beslissingen van de overheid.

VIII. Virtueel betalen voor afreis te promoten en contactloos betalen (indien mogelijk) te stimuleren. 
Systematisch ontsmetten van de betaalterminals.

IX. Opleggen van het respecteren van regels inzake handhygiëne, afstand houden enz. ten opzichte van 
zijn medewerkers, dienstverleners als klanten.

X. Een duidelijke communicatie te waarborgen omtrent de genomen maatregelen in de strijd tegen 
Covid-19 in alle etablissementen.

XI. Garant te staan voor het uitwerken en naleven van een te volgen protocol in geval van een vermoedelijke 
besmetting met Covid-19.


