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Algemene maatregelen:  

• Mondkapjes plicht 

Om aan te sluiten bij het dringende advies van de overheid is het dragen van een mondkapje (of integraal 

helm) op de gehele inrichting voorlopig verplicht! Alle aanwezigen dienen hier zelf voor te zorgen  

• Voel je je ziek, verkouden en/of heb je koorts? Kom dan NIET! 

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Schudt geen handen.  

• Gebruik papieren zakdoekjes.  

• Betaal met pin of contactloos. 

• Geef elkaar de ruimte, het is een bijzondere tijd en dat vraagt van iedereen aanpassingen.  

• Kom niet karten als je degene waarmee je woont verkouden en/of griepklachten heeft.  

Bedrijfsinrichting: 

• De bezoekersstromen zijn gescheiden, zodat de 1,5 meter tussen de mensen gewaarborgd is. 

• Toilet bezoek enkel beneden ingang via zijkant gebouw, volg ook hier de loop route en houd afstand. 

Gebruik het sanitizing station. 

• À la Kart café is tot nader order gesloten 
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Rijders: 

• Voordat u komt rijden dient u uw baanhuurticket te boeken; via 

https://www.circuitparkberghem.nl/product/trainingsdagkaart/  

Per rijder mag er 1 begeleider mee komen, dit om te voorkomen dat er teveel mensen aanwezig zijn* 

(geen uitzonderingen voor teambazen, monteurs, engineers of coaches) 

• Ga niet bij elkaar staan, 1,5 meter is er niet voor niets, en verpest het niet voor een ander. 

• Wanneer je niet hoeft te rijden, blijf bij je kart, beperk de rondgang over het terrein. 

• Staanplaats in de vakken, maximaal 12 rijders per vak, houdt hier rekening mee. 

(Volg de aanwijzingen van het personeel op) 

• Heb begrip voor elkaar, het zijn bijzondere en uitzonderlijke tijden. 

• Er wordt gereden in 2 sessies, sessie1: 6 t/m 12 jaar – sessie 2: 13 t/m 18 jaar, indien nodig aangepast in 

3 sessies. 

 

Personeel: 

• Het personeel draagt reflecterende hesjes; ten allen tijden dienen de aanwijzingen van het personeel 

opgevolgd te worden. 

• Het personeel werkt met handschoenen 
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