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RESERVEER VEILING

U wilt graag op dit moment al uw vakantie
reserveren, maar u bent bezorgd over de
gezondheidssituatie? Le Rioclar heeft aan
alles gedacht !

GARANTIE AANBIEDING
Onze algemene verkoopvoorwaarden bieden
de mogelijk om, zonder opgaaf van reden, uw
verblijf te annuleren:
- Tot 61 dagen voor aanvang voor alle
reserveringen van onze accommodaties.
- Tot 31 dagen voor aanvang voor alle
reserveringen van kampeerplaatsen.

Wilt u nog meer zekerheid? Dat kan! U kunt
kiezen voor een uitgebreide Covid19
annuleringsverzekering!
Met deze speciaal op de huidige situatie
toegespitste annuleringsverzekering heeft u
recht op een zeer uitgebreide dekking :
Annulering van uw verblijf, late aankomsttijd,
vervangend vervoer, Covid19 dekking(ziekte
door Covid19, in quarantaine geplaatst als
gevolg van een positieve coronatest, in
quarantaine door contact met een besmet
persoon, medische repatriëring, consultatie
op afstand…).

Onze belangrijkste zorg: dat u in alle rust kunt
genieten van de voorpret.

RESPECTEREN VAN DE
HYGIENEMAATREGELEN 

Kamperen is dé manier van vakantievieren
die het beste past bij de huidige
hygiënemaatregelen! U bent steeds in de
buitenlucht! Camping Rioclar beschikt over,
slechts, 200 kampeerplaatsen op een terrein
van 8 hectare. Bij ons zit u absoluut niet op
elkaars lip. 
U komt met uw eigen vervoer en uw eigen
kampeeruitrusting of u huurt een privé-
accommodatie.
Hygiëne had bij ons al dagelijks prioriteit.
Deze epidemie heeft er voor gezorgd dat we
hier nu nog meer zorg aandacht aan
besteden. 
Onze sanitair blokken en gemeenschappelijke
ruimtes worden 2 à 3 keer per dag,
afhankelijk van de bezetting, met antivirale
schoonmaakmiddelen gedesinfecteerd. 
Wij controleren ons zwembadwater 3 keer per
dag en zorgen voor een juiste dosering van
producten die een helder en gezond
zwemwater garandeert. 

-Strikte naleving van de afstandsregels door
ons personeel.
-Extra schoonmaak en desinfectie van de
gemeenschappelijke ruimtes en alle
accommodatie na elk verblijf ( met gebruik
van antivirale middelen). 
-Desinfectieproducten staan tot uw
beschikking bij de receptie en in alle overige
gemeenschappelijke ruimtes.

GEVALIDEERD SANITAIR
PROTOCOL 
We hebben op Camping Rioclar alle
maatregelen genomen die zorgen voor strikte
naleving van de afstandsregels


