
 

Hotel Middelpunt Middelkerke – huisregels – particuliere klanten 

VEILIG OP VAKANTIE! 

 

Hotel Middelpunt stelt alles in het werk om Uw vakantie in optimale omstandigheden te laten 

doorgaan!  

 

Wat doet Middelpunt voor U?  

- U wordt ontvangen aan onze receptie met een beschermende plexi-wand.  

- Al onze medewerkers hebben strikte instructies in verband met handhygiëne.  

- Als wij contact hebben met U blijven wij op voldoende afstand en we dragen een 

mondmasker. 

- Er is een circulatieplan ingevoerd: loop steeds in de richting van de klok. 

- Het gebruik van de liften wordt beperkt tot 1 bubbel. Onze medewerkers gebruiken 

een andere lift.  

- Contactoppervlakken worden doorheen de dag voortdurend ontsmet. 

- Uw kamer wordt grondig gepoetst en ontsmet. Voor, tijdens en na Uw verblijf.. 

- In het restaurant respecteren wij de nodige afstand tussen de tafels. Om alle gasten 

in veilige omstandigheden te ontvangen werken wij met reserveringen. Bij aankomst 

zal U gevraagd worden om welk uur U de maaltijden wenst te nuttigen. Gelieve deze 

tijden te respecteren gedurende het hele verblijf.   

- Folders en brochures zijn weggehaald en vervangen door digitaal materiaal. Onze 

medewerkers informeren U graag waar u deze informatie kan vinden.  

- Hotel Middelpunt is een ruim opgezet hotel, een groot voordeel om zonder moeite de 

afstandsregels te bewaren.  

- De receptie is en blijft Uw aanspreekpunt voor alle vragen en is 24/24 bereikbaar.  

- Ons hele hotel is er op voorzien om U een fijn vakantiegevoel te geven aan de 

Belgische Kust! 

Wat vragen wij aan U ? 

- De veiligheidsregels zoals aangegeven te respecteren. 

- Een mondmasker in Uw bagage voorzien voor het geval de afstandsregels niet 

kunnen gerespecteerd worden.  

- De veilige afstand van 1m50 tussen medewerkers en andere hotelgasten te bewaren.   

- Zoveel mogelijk bij Uw eigen gezelschap blijven. De maaltijden op de afgesproken tijd 

te gebruiken aan de aangewezen tafel.   

- Zoveel mogelijk het toilet op Uw eigen kamer gebruiken.  

- Uw kamer te verlaten als deze gepoetst wordt.  

- Afrekenen gebeurt digitaal, wij aanvaarden geen contant geld.  

- De verzekering dat U in de voorbije 14 dagen niet ziek bent geweest. Bij aankomst 

vragen we U hiervoor een verklaring te ondertekenen. 

- Mocht U zich ziek voelen vragen wij dit meteen te melden aan de receptie!  

 

Samen houden we het veilig! Genieten is de boodschap! 


