Geachte gast,
Hartelijk dank voor uw reservering van één van de activiteiten van RV Actief op Havezathe het
Everloo in Rossum (Everlostraat 16). We mogen u weer verwelkomen na overeenstemming met de
gemeente Dinkelland na het opstellen van dit protocol. Wij zijn erg verheugd met uw komst, maar
moeten u met klem verzoeken, zich te houden aan onze richtlijnen. Dit alles voor een prettig verblijf
én bovenal een goede gezondheid en coronavrij Nederland.
Al vast veel plezier gewenst tijdens uw activiteiten van RV Actief bij Havezathe Het Everloo!
Voor alle gasten gelden de volgende voorwaarden, spelregels, beperkingen.
1. Aan activiteiten kan alleen deelgenomen worden als hiervoor vooraf is gereserveerd.
2. Uiteraard is iedereen van harte welkom, mits klachten vrij. Wanneer u verkouden bent,
koorts heeft, snotterig bent of andere ziekteverschijnselen vertoont, verzoeken wij u thuis te
blijven. We hopen op een spoedig herstel zodat we u snel kunnen verwelkomen bij ons op
Het Everloo.
3. U dient te komen met het aantal gasten waarvoor u zich aanmeldt en deelneemt. Neem geen
extra mensen mee om te komen kijken of voor ander vertier.
4. Alle gasten houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ieder ander die op het
terrein aanwezig is.
5. Het deelnemen aan de activiteiten is geheel op eigen risico
6. Wij verzoeken u vooraf thuis naar het toilet te gaan en grondig uw handen te wassen. Onze
toiletten zijn alleen voor echte noodgevallen. Onze toiletten zijn gesloten en alleen te
openen door één van onze medewerkers. Bij nood, kun je hen vragen voor een sleutel
7. Onze horeca is sowieso t/m 1 juni gesloten. U kunt enkel gebruik maken van ons afhaalpunt
(zie plattegrond). Eigen consumpties zijn niet toegestaan.
8. Bij aankomst kunt u parkeren op daarvoor bestemde plekken op ons terrein. Zie hiervoor de
plattegrond en tevens aanrijroute.
9. Brengt u uw kinderen zodat zij bij ons aan een activiteit kunnen deelnemen, blijf dan a.u.b. in
de auto en gebruik onze parkeerplaats als een “kiss & ride”
10. Wij verzoeken u om op tijd te komen, maar ook niet te vroeg. Graag uiterlijk 10 minuten voor
aanvang van uw activiteit. Wij verzoeken u ook om niet langer dan nodig op ons terrein te
blijven.
Iedereen heeft de uitjes erg gemist, maar we kunnen er alleen weer plezier aan beleven als wij ons
allemaal aan de regels houden. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en
voorwaarden houdt.
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Het niet houden aan de voorwaarden kan tot gevolg hebben dat we, op last van de gemeente, weer
moeten sluiten. De Gemeente Dinkelland heeft al aangeven dat ze de regels streng zullen
controleren.
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.
RV Actief
Rob Vreeswijk
06-22782240
info@rvactief.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Vreeswijk
Tel: 0031(0)6 22 78 22 40
Email: info@rvactief.nl
Internet: www.rvactief.nl
Bijlage
-

Plattegrond en routering terrein Havezathe het Everloo
Regels en voorwaarden Voetgolf
Regels en voorwaarden Escape Game
Regels en voorwaarden Curling
Regels en voorwaarden Archery Tag
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Bijlage 1. Plattegrond en routering terrein Havezathe het Everloo

Legenda
1. Aanmeldbalie en toiletten
2. Aanvang voetgolf
3. Escape Game
4. Curling
5. Archery Tag
6. Afhaal horeca
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