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Le Berry 07-06-2020 
Beste gast,  
 
Omdat het Coronavirus nog steeds circuleert zijn ook wij, Het Franse Pad, genoodzaakt om 
hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen. We doen dit om je een veilig en gezond verblijf 
aan te kunnen bieden, waarbij de gezelligheid gewaarborgd blijft! We doen dit uiteraard ook 
om onze eigen gezondheid te beschermen.  
 
In onze regio Le Berry zijn relatief weinig coronabesmettingen, ziekenhuisopnamen en 
overlijdens te betreuren. Onze regionale ziekenhuizen konden daardoor coronapatiënten uit 
andere delen van Frankrijk opvangen.  
 
We zullen je van harte welkom heten met een Face shield op en zullen je geen hand geven, 
maar dat is iedereen wel zo langzamerhand gewend, denken we. Bij het binnentreden van 
onze accommodaties vragen we aan je om je mondmasker op te zetten en je handen te 
desinfecteren met de handgel bij de ingang. Zodra je in je kamer bent, mag je je 
mondmasker weer afzetten. Op je kamer staat handzeep en handgel.  
 
Als je je op een bepaalde plek binnen de accommodatie verplaatst, waar meerdere gasten in 
een ruimte zijn of waar je andere gasten kunt tegenkomen, vragen we je je mondmasker op 
te zetten. Aan tafel of in je eigen kamer mag het mondmasker weer af. Buiten of onderweg 
hoef je geen mondmasker te dragen.  
 
Het ‘fiche de police’ (nachtregister) kan voor vertrek thuis al ingevuld worden en gemaild 
worden naar info@hetfransepad.com. Sinds de aanslagen van een aantal jaren geleden in 
Frankrijk, is het verplicht het ‘fiche de police’ in te vullen door iedereen die niet in Frankrijk 
woont. Dit document dient 6 maanden bewaard te worden van de Franse overheid, waarna 
het vernietigd zal worden.  
 
We gaan ervan uit dat je twee weken voor aankomst Coronaklachtenvrij geweest bent en 
ook zonder klachten bent bij aankomst.  
 
Mochten je klachten krijgen tijdens je verblijf bij ons, dan vragen we je om dit aan ons te 
melden, zodat we de instanties kunnen raadplegen en er eventueel getest kan worden.  
 
Als je positief getest wordt, wordt het arrangement voortijdig afgebroken en dient er 
huiswaarts worden gekeerd. Bij thuiskomst is het verstandig om je te melden bij de huisarts.  
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Als je in de twee weken nadat je bij ons bent geweest klachten krijgt, dan zouden we dit 
graag van je willen horen, zodat we ook zelf maatregelen kunnen gaan treffen.  
 
Mochten er andere gasten of wijzelf besmet raken, dan zullen we het ‘fiche de police' 
gebruiken bij het contactonderzoek. Indien noodzakelijk zullen we je op de hoogte stellen.  
 
Onze accommodaties maken we altijd met de grootste aandacht schoon. Ook nu zullen we 
dat doen, maar nog eens extra aandacht besteden aan de contactplekken zoals deurklinken, 
lichtknoppen etc. We zullen je vragen om je bed voor vertrek zelf af te halen en de kamer te 
luchten. We wassen het beddengoed op 60 graden.  
 
In Frankrijk gelden dezelfde Coronaregels als in Nederland. De anderhalve meter afstand is 
hier een meter. Voor je eigen gerustheid zullen we ook die anderhalve meter afstand 
handhaven.  
 

• Schud geen handen  

• Was vaker je handen  

• Houd afstand  

• Nies of hoest in je elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg  
 
Als je tijdens je wandel- of fietstocht winkels, restaurants of musea gaat bezoeken, dan zul je 
je moeten houden aan bovenstaande regels. In sommige gelegenheden is het dragen van 
een mondmasker verplicht. Dit zal aangegeven zijn op de deur van het etablissement.  
 
Vergeet niet mee te nemen:  
• Mondmaskers  

• Handgel voor onderweg  
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die mailen naar info@hetfransepad.com.  
Namens alle locaties van Het Franse Pad wensen we je heel veel plezier tijdens je wandel- 
of fietsarrangement en tot binnenkort!  
 
Helen en Willem, Domaine Bonneblond  
Fransje en Frédéric, Les 2 Tulipes  
Corrie en Ron, Veï Lou Quéri  
Caroline en Richard, La Joyeuse  
Judith en Paul, Puur Berry  
Ellen en Ron, La Cour d’Enchère  
Irene en Ton, Le chant-Hibou 
 
 
 
 
- Het Franse Pad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbroken vakantie door ziekte. 
- In geval van ziekte wordt u niet gerepatrieerd door Het Franse Pad, Kras of Aktiva. U dient zelf voor vervoer terug te zorgen.  
- Er wordt geen vergoeding gegeven voor gemiste vakantiedagen, door welke oorzaak dan ook. 

 


