
 
Algemene richtlijnen  

 Goed zeemanschap: respecteer elkaar, geef elkaar de ruimte.  
 Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet. 
 Houd 1,5m afstand, in alle ruimten binnen in het restaurant evenals op het terras.  
 Hoesten en niezen doe je in je ellenboog.  
 Gebruik wegwerp zakdoekjes. 
 Op het terras mag je alleen zitten, niet staan en is reserveren niet nodig.  
 Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten 
 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 
 Desinfecteer je handen bij aankomst. 
 Was na het toiletbezoek grondig je handen 
 Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 

1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. 
Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou 
worden verhaald. 

 

Restaurant en terras 
Bij aankomst: 

 Voorkom ophoping van gasten bij de ingang. 
 We werken binnen met reserveringen. We proberen zoveel mogelijk de aankomsttijden te 

spreiden. Aan de deur kan een reservering gemaakt worden.  
 Bij ontvangst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er 

gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze 
griepklachten?). Zo ja, dan zal de toegang geweigerd worden. 

 Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

 Zijn er geen gezondheidsrisico’s worden gasten binnen op gepaste afstand naar hun tafel 
begeleidt. Op het terras mogen de gasten zelf plaats nemen aan een tafel.  

Bij vertrek: 
 De gasten op het terras kunnen betalen bij de afzettafels, binnen aan tafel. Zo voorkomen 

we onnodig geloop en een rij bij de kassa. 
 

Hotel 
 Logies is toegestaan, voor ontbijt, lunch en diner voor hotelgasten gelden de voorwaarden 

zoals hierboven genoemd bij restaurants.  
 Zorg voor voldoende ruimte bij de check-in balie en de hotellobby zodat gasten 

voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. 
 Housekeeping betreedt de kamer niet tijdens u verblijf. De kamer wordt niet 

schoongemaakt tijdens het verblijf. Extra linnen is aanwezig. 
 We bieden wegwerp schoonmaakdoekjes aan in de kamer.  

 

Wat doet het personeel? 
 Hij of zij wast of desinfecteert elke 30 minuten de handen. 
 Hij of zij reinigt de werkoppervlakken elk uur.  
 Hij of zij reinigt het pinapparaat na gebruik. 
 Openbare ruimtes worden 6x keren per dag gereinigd. 
 Hij of zij blijft thuis bij klachten.  

 

 


