REGELS VOOR
VOORZORGSMAATREGELEN
DE INDIVIDUELE GOLFER
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS
1,5M
VANAF
13Houd
JAAR
EN
VOLWASSENEN
1,5 meter afstand.
1,5M
Houd 1,5 meter
afstand.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Alleen toegang
Kom niet in conmet bewijs van
tact met anderen
reservering voor
en hun spullen.
Arriveer niet eerder dan 10starttijd
minutenofvoor
les.
aanvangstijd van de les, oefensessie of starttijd.

Raak de vlaggenstok niet aan (dit
geldt ook voor de
oefengreen).

Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
Maximaal 4 personen in een flight

Vooraf
digitaaldan
reserveren Direct
verplicht.
Gebruik zoveelBetaal
mogelijk
Niet eerder
met pin
na de
digitale
scorekaarten
via
de
app
GOLF.NL.
golfronde
of -les
10 minuten voor
of contactloos.
de accommodatie
de golfronde of
verlaten.
-les verzamelen.
Raak de vlaggenstok niet aan.

Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan,
zorg voor 1,5 m afstand.
• Kom niet naar de accommodatie als
• Volg altijd de aanwijzingen van het
je een van de volgende klachten hebt:
personeel op.
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf
• Clubhuis, terras, douches en
38 C°).
kleedruimtes zijn gesloten.
• Lockers, receptie, shop en toiletten
• Kom niet naar de accommodatie
beschikbaar
onderweer
strikte
regels,
als
Ga na het voltooien
van dewel
ronde
of les meteen
naar
huis.
maximaal 1 persoon per 10 vierkante
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°)
meter.
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook
niet als je recent in aanraking bent geko•
Oefenfaciliteiten
beperkt
open,
men met iemand metVolg
dezede
klachten.
aanwijzingen van het personeel.
maximaal 10 minuten voor de starttijd
• Was voor en na het golfen je handen.
en 1 persoon per 30m2.

