
Hygiëne/veiligheid: 

Neem kennis van en volg de RIVM-aanwijzingen om de verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen.  

Volg de aanwijzingen hieronder en van het personeel prompt op. 

 

Kies schone zitplaats: 

Kies uitsluitend een tafel/stoel die door het personeel is afgeruimd/gereinigd.  

Als dit nog niet is gebeurd, benader dan het personeel. 

 

1,5 m afstandsregel: 

Twee personen of leden van één huishouden mogen binnen 1,5 meter zitten. 

Overige personen moeten op 1,5 meter van elkaar zitten. 

 

Tafelkeuze: 

Kies uitsluitend een tafel/stoel die door het personeel is afgeruimd/gereinigd.  

Als dit nog niet is gebeurd, benader dan het personeel. 

Staande alvast een consumptie gebruiken is NIET toegestaan. 

 

Bestellen aan bar: 

Het personeel neemt geen bestelling aan de tafel op. 

Laat één persoon de bestelling doen aan de bar. 

Als er al 3 personen aan de bar staan, wacht dan aan de tafel op uw beurt. 

Eventuele nabestellingen, zoals snacks, worden op een centrale tafel geserveerd. Het 
personeel meldt dit. Houd dat in de gaten. 

 

Geen eigen consumpties: 

Het nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is NIET toegestaan. 

 

Gebruik toilet: 

Het gebruik van de toiletten is alleen bij de entree/winkel toegestaan. 

Reiniging/desinfectie handen is vooraf en achteraf verplicht. 

 

Servies: 

Hoewel we het normaal fijn vinden als u servies inlevert bij de bar, is dat nu juist NIET de 
bedoeling. Laat alles staan. Dan zien wij welke tafel nog niet schoon is. 



Protocol personeel 

In eerste instantie gaat alleen het terras open.  

Het personeel moet minimaal elke half uur de handen reinigen. Wees er zeker van dat dit is gebeurd 
voordat er contact kan ontstaan met voedsel. Let erop dat bij het gebruik van handschoenen niet 
tussentijds contact wordt gemaakt met mogelijke besmettingshaarden. 

 
Bestellingen die niet meteen bij de bar kunnen worden meegegeven worden op een centrale tafel  
geserveerd. Geef de klant een seintje zodra de bestelling daar staat. 

 
Als klanten hun tafel hebben verlaten mogen nog geen nieuwe klanten plaatsnemen voordat een 
medewerker de tafel heeft afgeruimd en tafel en stoelen heeft gereinigd. Dus de medewerker moet 
alert zijn en zo snel mogelijk handelen. 

 
Aan de bar mogen maximaal 3 klanten tegelijk wachten en bestellen. Een eventuele vierde klant 
verzoeken nog even aan zijn/haar tafel plaats te nemen en terug te komen zodra een ander klaar is. 

 
Zie erop toe dat de klanten alleen zittend hun consumptie gebruiken. Zelf meegebrachte 
consumpties zijn nog steeds niet toegestaan. 

 
 


