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WE ZIJN OPEN MAAR HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK I.V.M. COVID19? 

 

U kunt bij ons genieten en ontspanning zoeken op een retroscooter of e-chopper en van 

heerlijk uitje en de gezonde buitenlucht in de Betuwe genieten. Hiervoor hanteren wij de 

volgende maatregelen: 

1. Online reserveren en gelijk betalen, of per mail of telefonisch. U krijgt dan de 
betaallink of factuur toegestuurd, zodat u vooraf kunt betalen. 

2. Bij aankomst staat het vervoersmiddel wat u gereserveerd heeft buiten voor u 
klaar.  

3. Wij zorgen ervoor dat u alleen van start gaat en dat er geen andere personen 
aanwezig zijn op het moment dat u het vervoersmiddel komt afhalen. Het kan 
zijn dat wij u vragen om daarom iets later of eerder te komen, wanneer dit wel 
het geval is. 

4. De voertuigen worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd voor en na vertrek. 
5. Voor vertrek kunt u  zelf nogmaals de handvaten, sleutel en het zadel 

schoonmaken met de aanwezige desinfectie. 
6. Wij zullen het vervoersmiddel en de route op gepaste afstand buiten uitleggen 

zodat er geen contact gemaakt hoeft te worden. U krijgt van ons een prachtige 
route mee door een rustig en mooi gebied. 

7. Niet mogelijk om te reserveren voor groepen zoals persooneelsuitjes, 
vrijgezellenfeestjes e.d. 
 
TIP: neem gerust zelf een lunchpakketje of wat lekkers mee voor onderweg. Molen de 
Zwaluw is namelijk niet open en u kunt niet stoppen bij een restaurantje zoals normaal. 
Maar er zijn gelukkig genoeg mooie plekjes op de route waar u even kan stoppen en 
kunt genieten van wat lekkers! 

 

Een picknickmand, borrelmand of koffiemand kunnen wij wel voor u verzorgen en 
kunt u online mee bestellen. 

 

Wij hopen dat u bovenstaande punten respecteert en wij hopen dat u op deze manier heerlijk 
kan genieten van de prachtige Betuwe. 
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