Richtlijnen Corona.

Wat kunt u van ons verwachten?









Wij werken alleen als we gezond zijn.
Wij schudden geen handen.
Regelmatig worden onze werkstations en handen gedesinfecteerd.
Uw tafel, stoelen en kaarten zijn gedesinfecteerd bij aankomst.
Wij richten ons café zo in, dat u z’n minst anderhalve meter afstand van andere gasten kunt
bewaren.
Bij ontvangst vragen wij naar uw gezondheid. Na dit controlegesprek wordt u door ons
geplaceerd en behouden wij tijdens het serveren en afruimen anderhalve meter afstand waar
mogelijk.
Na vertrek van de gasten desinfecteren wij de tafel, kaarten en stoelen.

Wat wij van u verwachten.














Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft.
U heeft een reservering gemaakt.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de hygiënezuil.
2 gasten van verschillende huishoudens mogen binnen anderhalve meter met elkaar
aan tafel zitten.
Gasten van één huishouden mogen binnen anderhalve meter met elkaar aan tafel zitten.
Betreft de reservering 3 of meer personen? Bespreek dit bij het controlegesprek. Indien u niet
onderdeel van hetzelfde huishouden bent, is de anderhalve meter van toepassing. Indien
mogelijk, kunnen de grotere tafels worden gebruikt. Anders wordt het gezelschap opgedeeld.
Houd anderhalve meter afstand tot andere gasten.
Volg ten alle tijden de adviezen van het personeel op. Eventuele verzoeken om te verplaatsen of
ruimte te creëren zijn ten bate van ons aller gezondheid.
Gasten mogen niet zelf de tafelindeling aanpassen.
Betaal contactloos of met pin.
Bij het betreden van het café gaat u akkoord met bovenstaande richtlijnen.
Wanneer u zich niet houdt aan de huisregels kan u de toegang tot het café worden ontzegd.
Schade die het café lijdt door uw handelen in strijd met de regels kan op u worden verhaald.

Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de documenten van de Koninklijke Horeca Nederland.

Guidelines Corona.

What can you expect from us?








We do not work when we have mild cold-like symptoms or feel sick.
We do not shake hands.
We disinfect our workstations regularly.
Your table, chairs and menu’s are disinfected on arrival.
We arrange our café in a way that you are able to keep 1,5 metres distance from the other
guests.
We enquire about your health on arrival. After this questioning, you will be seated by one of our
colleagues. During service, we keep 1,5 metres distance where possible.
After the departure of our guests, we disinfect the table, chairs and menu’s.

What do we expect from you?














Stay home when you have mild cold-like symptoms or feel sick.
You have made a reservation.
Disinfect your hands on arrival at the hygiene point.
2 guests from different households may be seated within 1,5 metres distance from each other.
Guests from the same household may be seated within 1,5 metres distance from each other.
Concerns the reservation 3 or more people? Discuss this during the health questioning on arrival.
If you are not part of the same household, we shall apply 1,5 metre distance. If possible, the
bigger tables will be used. In any other case, the company will be divided.
Keep 1,5 metres distance from other guests.
Follow the advice of the personnel at all times. Possible requests to relocate or create space are
for the benefit of our common health.
Guests cannot change the seating plan.
Pay contactless or with card.
Upon arrival of our café, you agree with abovementioned guidelines.
When you do not comply with the house rules, we can deny you access to the café. You will be
liable and claimed for any damage that this café suffers because of your violation of the rules.

Our guidelines are based on the documentation of the Koninklijke Horeca Nederland.

