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U bent van harte welkom bij B&B Mollenvlied op de Veluwe! 

Genieten van de natuur, even samen weg van huis of weer fijne mensen ontmoeten. Laten we in 

deze tijd er samen voor zorgen dat het veilig en mogelijk blijft. Naleving van dit protocol draagt 

daaraan bij. Het protocol (zoveel mogelijk aangepast op de richtlijnen van het RIVM) is te vinden op 

onze website en hangt op de jachtkamer en in het halletje van het gastenverblijf. 

✓ Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van de gastvrouw. 

✓ Was minimaal 6x per dag uw handen.  

✓ Schud geen handen.  

✓ Hoest en nies in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. In de jachtkamer bij de wasbak 

zijn papieren doekjes aanwezig en in de keuken is keukenpapier aanwezig.  

✓ Er zijn maximaal 6 personen tegelijkertijd in de jachtkamer (op afstand). 

✓ De gastvrouw komt zo min mogelijk in de jachtkamer, als er gasten aanwezig zijn.  

✓ Let bij het passeren en bij het in- en uitgaan van de jachtkamer en het halletje van de 

gastenkamers altijd op de minimale afstand van 1,5 meter. Wacht tot iemand buiten is voor 

je naar binnen gaat.  

✓ Desinfecteer voor het betreden van de jachtkamer uw handen met het aanwezige 

desinfecteermiddel.  

✓ Na elk verblijf is er extra aandacht voor schoonmaak en worden alle hand-contactpunten 

ontsmet. 

✓ De lunch of warm buffet wordt buiten op de terrastafel geserveerd  op het afgesproken 

tijdstip. Deze mag zelf opgeschept worden of naar binnen gebracht worden.  

✓ Koffie of thee (na de lunch of diner) mag zelf in de keuken opnieuw gezet worden. 

✓ Trainingsgasten wordt verzocht om na de lunch alles in de keuken of buiten op de terrastafel 

te zetten. Dan wordt dit later opgeruimd door de gastvrouw. 

✓ 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.  

✓ Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis! (ook als 1 van de 

kinderen ziek is!)  

✓ Ontbijt: Afhankelijk van het aantal gasten en de weersomstandigheden wordt er een 

ontbijtmand gebracht voor op de gastenkamer of terras. In de jachtkamer ontbijten 

maximaal 4 gasten tegelijkertijd.   

✓ In de gastenkamer is servies aanwezig (in de kastjes) voor gebruik.  

✓ Het gebruik van de koelkast boven in de jachtkamer kan in overleg. Er komt z.s.m. een extra 

koelkast in het halletje van de gastenkamers.  

✓ B&B gasten maken in principe alleen gebruik van hun eigen sanitair op de gastenkamer en 

niet van het toilet in de jachtkamer.  

✓ Betalen kan per betaalverzoek, zoals ‘tikkie’.    

Hartelijke groet, 

Tamar 



 

 

 

 

 

 


