
 

 

Toegangsprocedure zakelijke groepen: 

Met deze procedure willen we voor jullie aangeven wat wij van jullie als bedrijf, leveranciers en 

gasten verwachten, zodat we op een verantwoorde en veilige manier jullie bijeenkomst kunnen 

verzorgen. Het protocol is gebaseerd op het protocol van Koninklijke Horeca Nederland in 

samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland en het Ministerie van Economische zaken & klimaat. 

Uitgangspunten: 

Heldere en hanteerbare afspraken voor jullie, al jullie gasten, leveranciers en onze medewerkers die 

zich allemaal houden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor het gedrag van jullie en jullie gasten en 

leveranciers als dit in strijd is met geldende regelgeving. Gasten die zich niet houden aan de regels 

met betrekking tot social distance kan de toegang worden ontzegd. Schade die wij als gevolg hiervan 

leiden zal worden verhaald. 

Toegangsprocedure: 

 Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats door een van onze medewerkers om in 

te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. Als deze er zijn, dan zullen wij deze persoon 

moeten weigeren. 

 Tijdens het verblijf in onze locatie worden de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en social 

distance door alle gasten en leveranciers nageleefd. Instructies van ons personeel met 

betrekking tot deze richtlijnen dienen te worden opgevolgd. 

 Bij binnenkomst zullen de volgende vragen worden gesteld: 

1. Heeft u een van de volgende klachten: een van de volgende klachten hebt : 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 

graden Celsius)? 

2. Heeft iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of 

verkoudheidsklachten? 

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de accommodatie, zoals in de branche 

specifieke aanvulling is vastgelegd. 

 Schud geen handen en geef geen knuffel of kus aan andere gasten 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

 Desinfecteer voorafgaande aan uw entree uw handen met de daarvoor bestemde desinfectie 

pomp in de hal. 

 


