
U zich niet lekker voelt.

U last heeft van hoesten, neusverkoudheid,
verhoging, koorts of benauwdheid  (of heeft
gehad in de afgelopen 24 uur).

U thuis een ziek familielid heeft of heeft gehad
in de afgelopen 24 uur. 

U in contact bent geweest met 

U zelf het coronavirus heeft (gehad) en dit 

 

 

iemand die besmet was met het 
Corona virus  in de afgelopen 14 dagen. 

 

in de laatste 7 dagen is vastgesteld. 

Een veilig welkom !

Er mogen 2 personen aan 1 tafel zitten
zonder 1,5 meter afstand. B� meer personen
mag dit alleen in het geval dat u allemaal
uit hetzelfde huishouden komt. 

Reserveren is verplicht!  Telefonisch via 033-
465 66 90 of via de reserveerknop op onze
website. Geef uw annulering a.u.b. zo snel
mogel�k aan ons door in geval van ziekte of
klachten. 
 

Wanneer u met meer dan 2 personen wilt
komen en niet uit hetzelfde huishouden
komt, dan kunt u contact met ons opnemen
over wat hiervoor de mogel�kheden z�n. 

Reserveren & regels 
We schudden geen handen en
verm�den overig fysiek contact.

Handen desinfecteren b� binnenkomst
en na elk toiletbezoek uiteraard goed
handen wassen.

We desinfecteren deurkrukken, toiletten,
pinapparaat, w�n- en menukaarten en
werkoppervlakken meerdere malen per
dag.

Wanneer u moet niezen of hoesten,
doet u dit dan aan de binnenkant van
uw elleboog.
 
We zullen zoveel mogel�k ventileren 
 door deuren en ramen te openen.
Indien het koud is ventileren we extra
op  momenten dat er geen gasten z�n. 

Hygiëne maatregelen 

Annuleer alstublieft z.s.m. uw
reservering als..

B� aankomst moet u even wachten b� het
toegangshek. Denkt u ook hier aan de 1,5
meter! Uw gastvrouw of gastheer komt u
daar ontvangen.  

Er wordt u een aantal vragen gesteld i.v.m.
de gezondheidscontrole, u desinfecteert uw
handen en u wordt begeleid naar uw tafel. 

W� hebben geen looproutes. Geef elkaar de
ruimte om te passeren en informeer b� uw
gastvrouw/ gastheer of het toilet vr� is om
een wachtr� te voorkomen. 

Bedankt voor uw medewerking! #Samen(be)leven


