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Corona maatregelen
De horeca is op last van de regering tot nader order gesloten.
De volgende maatregelen zijn per genoemde datum van kracht:
• De receptie in het clubhuis is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Dat betekent dat ook de
toiletten gedurende deze openingstijd toegankelijk zijn.
• Het gebruik van mondkapje bij het betreden van het receptie/toilet deel van het clubhuis is
verplicht.
• De toegang tot het horecagedeelte en de looprichting binnen naar de kleedruimten zijn afgesloten.
• De buitentoegang tot de gang van de kleedruimten is gesloten; m.a.w. omkleden en douchen is
gedurende de sluiting van de horeca niet meer mogelijk.
• Op het gehele Crossmoor complex mag een groep uit niet meer dan 2 personen bestaan.
U kunt uitsluitend een teetime boeken voor het spelen van 9 holes, dus hole 1 t/m 9 of hole 10 t/m 18.
Dat u aansluitend een ronde op de Par3 baan loopt, is toegestaan wanneer er op dat moment geen boeking
op de bewuste tijd is gereserveerd.
U kunt alleen maar spelen wanneer u een teetime heeft geboekt via de Crossmoor website of via de
EGolf4U app..
Iedere dag om 19.00 uur kunt u een teetime boeken voor dezelfde dag één week later. En natuurlijk kunt
u ook een teetime te boeken in de tussenliggende periode. Flightgrootte is maximaal 2 spelers!
Overige maatregelen die onverkort van kracht zijn op Crossmoor:
• Bij gezondheidsklachten blijf thuis en kom niet naar Crossmoor.
• Eerst en vooral, volg de aanwijzingen van het personeel.
• Overal geldt 1,5 m afstand houden.
• Bij aankomst op het parkeerterrein (indien mogelijk) ook afstand houden met een naast u
geparkeerde auto.
• Probeer contactmomenten te vermijden; indien toch noodzakelijk desinfecteer uw handen meteen
na dat contact. Dat geldt ook voor het gebruik van de hark in de bunker, na het openen van een
afvalbak en na gebruik van de schoonmaakhoek.
• Geef iedereen de ruimte bij het aankomen dan wel verlaten van de baan.
• Buggygebruik is toegestaan met 2 personen die niet uit hetzelfde huishouden komen, echter in dit
geval is het dragen van een mondmasker verplicht. Als door omstandigheden de baan geen buggy’s
toestaat dan wordt dat gemeld op de homepage van de Crossmoor website.
• Het reserveren van een starttijd is verplicht. Sowieso wordt verzocht om gepaste afstand te houden
bij de afslag van hole 1 of van hole 10 om een rustige afslag mogelijk te maken.
• De Pro’s hebben voorrang op de driving range en putting/chipping area, geef hun voldoende
ruimte.
• Doorlaten in de baan is NIET toegestaan.
• Het is weer mogelijk om uw golfmateriaal schoon te maken bij de locker ruimte. Wilt u er wel
rekening mee houden dat slechts 1 persoon gebruik mag maken van deze faciliteit en dat wachtende
personen de 1,5 meter regel in acht nemen en tevens de opening van de locker ruimte vrijhouden.
• “Handen wassen en nog eens handen wassen”, een belangrijk advies.

