Bijkomende voorwaarden - Covid-19 maatregelen dakanook
Deze bijkomende voorwaarden treden in werking op 20 mei 2020 en blijven geldig zolang de overheid
maatregelen treft met betrekking tot COVID-19.
Dakanook volgt strikt alle voorschriften die door de hogere en lokale overheden worden opgelegd of
geadviseerd om mogelijke besmettingen met het coronavirus Covid-19 te vermijden.
Alle mogelijke preventiemaatregelen worden hierbij genomen om de veiligheid van de klanten te
garanderen.
Deze maatregelen vind je terug op de website van dakanook, www.dakanook.be, onder het menu
Covid-19 maatregelen.
Indien bepaalde maatregelen niet duidelijk zijn, wordt geacht om hierover verduidelijking te vragen
aan de uitbater.
Aan de klanten wordt uitdrukkelijk gevraagd alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en de
aangegeven richtlijnen op te volgen. In geen geval kan dakanook of zijn personeel aansprakelijk
gesteld worden indien zich bij bezoekers, ondanks alle voorzorgen en genomen maatregelen, een
besmetting zou voordoen.
De regels in deze bijkomende voorwaarden zijn dominant ten opzichte van de regels in de reguliere
algemene voorwaarden.

Boekingen
·
·
·

Er kan enkel gevaren worden bij dakanook na reservatie.
Geef hier steeds een dag van voorkeur, richtingsuur en aantal personen (volwassen, kinderen + leeftijd kinderen) mee.
Je boeking is pas geldig wanneer je een bevestiging ontvangt.

Toegang en varen bij dakanook
Aan de bezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd om alle richtingslijnen in acht te nemen.
· Respecteer de social distancy, 1,5 meter
· Gelieve het vertrek en aankomstuur stipt te respecteren, op die manier kunnen we de afstand aanhouden met andere klanten .
· Enkel leden die onder hetzelfde dak wonen, kunnen in dezelfde boot varen.
· Betaal elektronisch of gepast cash.
· 1 persoon per boot heeft contact met het personeel voor de uitleg en ontvangst.
· Handen ontsmetten voor en na het varen.
· Alle materiaal wordt door dakanook ontsmet tussen elke verhuur.

Door te varen bij dakanook verklaart elke klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de bijkomende voorwaarden - COVID19-maatregelen.

