BUND FÜR FAMILIENSPORT UND NATURISMUS
BFF OLDENBURG e.V.

Richtlijnen voor gasten die op het
BFF-verenigingsterrein willen overnachten
Beste potentiële gasten !
In verband met het beperkte aantal beschikbare staanplaatsen zijn we genoodzaakt bepaalde
maatregelen te treffen om aan alle wensen van onze gasten te kunnen voldoen. De onderstaande maatregelen gaan per direct in:
1.

Verplicht vroegtijdig aanmelden per mail via info@bff-oldenburg.de. Aanmeldingsformulieren in pdf-document vindt u op onze homepage: bff-oldenburg.de (button „Gäste“).
Indien aanmeldingen te laat binnenkomen loopt u het risico op afzegging.

2.

De aanmeldingsbevestiging dient u bij aankomst te laten zien (fysiek pdf-document of op
smartphone/tablet).
Gasten zonder bevestiging kunnen helaas niet geaccepteerd worden.

3.

Om dubbele boekingen van staanplaatsen te voorkomen dient u zich te houden aan het
nummer van de staanplaats dat op de bevestiging staat vermeld. Verzoek tot wijziging
van staanplaats kan telefonisch bij het bestuur: +49 (0) 176 50 20 77 45.

De corona-pandemie stopt helaas niet voor de poorten van de BFF en ook wij moeten ons
houden aan de overheidsvoorschriften. Tot onze spijt veranderen de voorschriften van de
overheid zo snel, dat we ook onze regels -vaak op korte termijn- moeten aanpassen. De onderstaande maatregelen gaan per direct in:
1.

Bij aankomst moet iedere gast de op dat moment in Duitsland en Niedersachsen geldende verplichte bewijzen kunnen overleggen van succesvol afgesloten beschermende
maatregelen tegen „SARS-CoV-2“-infecties.

2.

Indien tijdens het verblijf op het terrein van de BFF verdere maatregelen noodzakelijk
of voorgeschreven worden (bijv. nieuwe/herhaalde PCR- /antigeentest) dan dient iedere gast
hiervoor zelf zorg te dragen en de stukken op verzoek aan het bestuur te overleggen.

3.

Reizigers uit het buitenland dienen voor vertrek zelf informatie in te winnen, welke regelingen voor de betreffende grenzen gelden.
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