Welkom bij Het Land van Bartje!
Namens al onze medewerkers heten wij u van harte welkom op ons mooie park. Wij hopen dat u kunt
genieten van een onvergetelijk verblijf.
Leuk dat jullie mee gaan doen aan onze Mountainbike Clinic! Wij doen er alles aan om voor u en voor ons een
veilige omgeving te creëren waar u kunt genieten van een heerlijke vakantie! Helpt u mee?

De betaling dient voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan bij de back office of middels de
Bartje App. Wij vragen u te betalen middels pin of een Tikkie.
Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven
en niet deel te nemen aan de activiteit.
















Wij vragen u om op de aangegeven tijd naar de fietsverhuur te komen en niet ver van te voren.
Graag de aangegeven route volgen naar de fietsverhuur toe.
Desinfecteer de handen bij de ingang van de fietsverhuur, dit kan bij de desinfectie zuil.
Volg de aanwijzingen op van de medewerker.
De medewerker heeft de fietsen buiten klaar gezet.
Wij vragen u om de fiets (die buiten staat) zelf te pakken en zelf op maat te maken (met of zonder hulp
van een ouder).
De fietsverhuur binnen niet betreden.
Houd 1,5 meter afstand.
Anders dan in een dreigende situatie maakt de medewerker geen fysiek contact.
o Wanneer nodig zal de medewerker gebruik maken van PBM’s mondkapjes, brillen en
handschoenen.
Wij willen u verzoeken rekening te houden met andere gasten die bij de fietsverhuur een fiets komen
huren.
Graag aan het einde van de Clinic de fiets bij terug komst op een aangegeven plek terug plaatsen,
zodat de medewerker deze kan schoonmaken.
Verlaat direct de fietsverhuur via de aangewezen route. Dit ook op voldoende afstand.
Wij willen u verzoeken ten allen tijde de instructies van de medewerkers op te volgen voor uw
veiligheid en die van onze medewerkers.

 Extra informatie betreffende de MTB Gezin Clinic: deze clinic is voor 1 huishouden.
 Extra informatie betreffende de MTB Clinic 8 t/m 12 jaar: Per kind mag er maximaal 1 ouder mee naar
de Clinic.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze receptie: 0599-236162
Met vriendelijke groet, Medewerkers Het Land van Bartje

