
OOK OP TIMMERHOLT ZIJN DE NIEUWE 
CORONAMAATREGELEN  

VAN 15/12 VAN TOEPASSING 
 

De aangescherpte maatregelen per 15 december 

Naar aanleiding van de Lockdown gelden nieuwe aangescherpte maatregelen. 
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de recreatie- 
en watersportbranche. 

 

Onduidelijkheid over aantal personen in vakantiehuis 

Er is onduidelijkheid over het maximaal aantal personen dat toegestaan is per 
vakantiewoning/groepsaccommodatie. Aantallen van maximaal 2 personen en 4 
personen worden door elkaar gebruikt. HISWA-RECRON heeft vanochtend direct 
contact opgenomen met de ambtelijke top van het Ministerie van Economische Zaken. 
Naar aanleiding van onze inhoudelijke argumenten heeft het Ministerie aangegeven 
dat op de website van de Rijksoverheid  ‘gezin/huishouden’ zal worden aangepast 
naar ‘een groep mensen die woonachtig is op hetzelfde adres’. Zij mogen samen in 
een vakantiewoning en daarbij ook twee personen ontvangen. Het is nog onduidelijk 
wanneer dit op de website van de Rijksoverheid wordt aangepast. 

 

Gesloten locaties  

• Restaurants en cafés 
• Binnenspeeltuinen 
• Zwembaden 
• Watersportwinkels 
• Niet-essentiële winkels/locaties De volgende locaties moeten hun deuren 

sluiten. 

Uitzonderingen 
Er geldt een aantal uitzonderingen dat belangrijk is voor de recreatie- en 
watersportsector. De volgende winkels en locaties mogen wel geopend zijn: 

• Levensmiddelenwinkels 
• Afhaalfunctie bij horeca 
• Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en 

(motor)voertuigen, zoals watersportbedrijven met jachtservice, reparatie en 
onderhoud 

http://hiswa-recron.m15.mailplus.nl/nct320396636/7X8M5CAwVCNQnkM


• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling) zoals de 
afhaalfunctie bij watersportwinkels 

• Groothandels (business to business) zoals importeurs en leveranciers voor 
watersportondernemingen en binnen de kampeersector. 

  
 

Ontvangen van gasten 

• Voor een vakantiewoning gelden dezelfde regels als voor de thuissituatie. 
In een vakantiehuis is 1 groep van maximaal 4 personen per dag (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar) toegestaan. Dit is een dringend advies. De 1,5 meter 
afstand maatregel en ook de hygiënemaatregelen blijven bestaan. 

• Je kunt dus naar een vakantiewoning/groepsaccommodatie met maximaal 
4 personen of een huishouden. Indien er al meer dan twee huishoudens 
zijn met meer dan 4 personen, kun je geen gasten meer ontvangen. 

• Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de 
publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. 

• Op 24, 25 en 26 december mag je maximaal 3 personen ontvangen. 

 

Buiten de eigen woning/publieke ruimte 

• Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband 
ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 
jaar tellen hierbij niet mee. 

• Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat 
wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht. 

• Er geldt een uitzondering voor mensen die op één adres wonen. 

 

(Buiten)sporten, sport en spel, animatie 

• Binnen sporten is niet toegestaan. 
• Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand. 
• Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen, zijn 

toegestaan. 
• Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen sporten. 
• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 
• Toeschouwers zijn niet toegestaan. 
• Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. 



• Reserveren kan voor maximaal 2 personen. 
• Animatie is niet toegestaan in een binnenruimte voor kinderen tot en met 17 

jaar (instellingen en ruimtes voor vermaak zijn gesloten). Het is wel toegestaan 
om buiten sport- en spelactiviteiten te organiseren voor kinderen tot en met 
17 jaar (kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden). Let op: 
het is dan niet toegestaan om met meer dan 2 begeleiders/animatoren (>18 
jaar) aanwezig te zijn. 

Uitzonderingen 

• Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen 
in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams 
van de eigen club. 

• Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis. 

 

Wat als je gasten willen annuleren? 

Wil een gast de vakantie annuleren? Als je locatie open is, dan kan je in principe de 
dienst leveren en moet de gast gewoon betalen. Kan een locatie niet bezocht worden 
vanwege coronamaatregelen? Dan is het advies om in overleg met de gast tot een 
goede oplossing te komen, bijvoorbeeld een voucher of omboeking. Dit is het geval als 
bijvoorbeeld een groep van meer dan 4 personen die niet op hetzelfde adres wonen, 
willen komen. De gast en de ondernemer zijn beiden verantwoordelijk voor 
de naleving van de coronaregels. 

 

 


