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Checklist dagrecreatie 

In dit document beschrijven we een aantal aandachtspunten waar u op kunt letten bij aanbieden van 

dagrecreatie tijdens de periode dat er corona maatregelen gelden. Vanuit dit document kunt u kijken 

wat passend is voor uw bedrijf. Het volledige protocol voor dagrecreatie is hier te vinden (bron Club 

van Elf). 

 

• Veiligheid gasten 

o Zorg dat er niet meer dan de toegestane hoeveelheid gasten aanwezig zijn op uw 

terrein, bijv. door gebruik te maken van tickets of een reserveringssysteem.  

o Zorg dat het voor gasten duidelijk is hoe zij 1,5 m afstand tot elkaar kunnen houden. 

Communiceer liever teveel dan te weinig. Gebruik hiervoor pijlen, markeringen met 

de juiste afstand, informatieborden, het inrichten van éénrichtingsverkeer, het 

afsluiten van delen van uw bedrijf etc.  

o Zorg voor voldoende afstand op het parkeerterrein, door bijv. om en om de 

parkeerplaatsen te openen.  

o Zorg dat het voor gasten duidelijk is op welke manier zij gebruik kunnen maken van 

het gedeelde sanitair. (Bijv. ontsmetten, beperkte opening toiletten, etc.)  

http://www.clubvanelf.nl/wp-content/uploads/2020/04/Veilig-Samen-Uit.pdf
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o Zorg dat het sanitair regelmatig wordt schoongemaakt en dat handcontact wordt 

vermeden (bijv. door het uitreiken van handschoentjes).  

o Zorg voor extra hygiëne punten op uw bedrijf (bijv. door het plaatsen van extra 

desinfectie faciliteiten) 

 

• Veiligheid van uzelf en uw medewerkers 

o Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van het protocol dat in werking is op uw 

bedrijf. 

o Zorg voor beschermende afscheidingen tussen de gasten en uw medewerkers (bijv. 

plastic schermen).  

o Zorg voor beschermende kleding voor uw medewerkers (handschoenen, evt. 

mondkapjes) en uitleg over het gebruik hiervan.  

 

• Overig 

o Vermijd contact tussen uw gasten en uw dieren.  

o Advies om in goede afstemming met de gemeente en binnen de lokaal geldende 

noodmaatregelen uw dagrecreatie open te stellen. Houd daarvoor de informatie 

voorziening vanuit uw veiligheidsregio in de gaten. De specifieke voorschriften in de 

veiligheidsregio kunnen afwijken van de landelijke voorschriften.  

o Volg het Protocol Dagrecreatie 

NB. Deze checklist geeft ideeën weer en is niet vastgesteld als protocol en tevens niet volledig.  
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