
 

Welkom!  
 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, hebben wij ons 

huisregelement helaas wat moeten aanpassen.  

 

 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Reserveren/registreren is verplicht (voor binnen) 

• Bij aankomst vindt er een gezondheidscheck plaats 

• Max. 2 personen zitten aan een tafel of bar tenzij het gaat om 

een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat 

• 3 of meer personen? Er vindt een controlegesprek plaats of 

het een gezamenlijke huishouding betreft. Zo niet; 1,5 meter 

afstand houden 

• Handen wassen bij binnenkomst én na toiletbezoek 

• Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten 

• Zo veel mogelijk elektronisch betalen 

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze 

de ruimte 

• Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels kan de toegang 

tot het horecabedrijf worden ontzegd  



 

Check: 
 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, zijn we verplicht 

je bij ontvangst de volgende vragen te stellen: 

• Heb je een of meerdere van deze klachten 

(gehad in de afgelopen 24 uur)?  

Hoesten 

Neusverkoudheid  

Koorts vanaf 38 graden 

Benauwdheidsklachten 

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of  

benauwdheidsklachten? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 

dagen vastgesteld (in een lab)? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus 

en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar 

gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad 

met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

 

Wanneer je één van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, 

kunnen  we je helaas niet toelaten in ons bedrijf of op ons terras. 

___________________________________________________________ 
 

Bij aankomst van een gezelschap van 3 personen of meer, stellen wij 

de volgende controle vraag:  

•Vormen jullie een gezamenlijke huishouding? 

 

Als het antwoord ‘nee’ is dan zijn jullie welkom, maar moeten jullie 

wel op  1,5m van elkaar zitten. 


