protocol
Uiteraard houden wij ons aan de door de overheid opgelegde maatregelen inzake
COVID-19. Onze service passen wij op deze maatregelen aan, dit om uw en onze
veiligheid te waarborgen. Graag benadrukken wij dat het houden van 1,5 meter
afstand, net als het opvolgen van de overige op dat moment geldende maatregelen,
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Indien u onze en de geldende
maatregelen niet opvolgt, dan zijn de eventuele financiële gevolgen voor uw eigen
rekening.
Welke consequenties heeft dit voor uw verblijf?
Wij willen spreiding in de wandelgangen stimuleren en voorkomen dat er teveel
mensen in één ruimte aanwezig zijn.
Voor het ontbijt werken wij op afgesproken tijden. Dat betekent dat wij per tijdstip
beperkt plaats hebben en u bij aankomst kan inschrijven voor een tijd. Hierbij
houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Het kan echter voorkomen dat
het gewenste tijdstip niet mee vrij is, hiervoor vragen wij uw begrip.
Ook voor het diner werken wij met vaste tijden. Wij plannen u in voor het diner en
bevestigen dat per mail. Mocht u een ander tijdstip wensen neem dan contact op
met onze receptie. Wij proberen dan een passend alternatief te vinden.
• Reserveren van een tafel binnen is verplicht en dat kan via de pagina waar u dit
bestand zojuist heeft geopend of via 0314-320680.
• Wanneer u spontaan binnen komt en er is ruimte in één van onze restaurants,
noteren wij uw naam en telefoonnummer. Voor het terras buiten is reserveren niet
verplicht.
• Blijf thuis bij corona symptomen, dat doen wij ook!
• Meld u eerst bij de ontvangstbalie waar u uw handen kunt desinfecteren en
instructies ontvangt voor onze routing in het bedrijf. Ook stellen wij de vraag of u
geen symptomen van corona heeft.
• Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel mits men tot hetzelfde huishouden
behoort.
• 2 personen die niet tot eenzelfde huishouden behoren worden gedoogd.
• 3 personen die niet tot eenzelfde huishouden behoren houden minimaal 1,5 meter
tussenruimte van elkaar.
• Alle gasten zitten aan een tafel.
• Het eten wordt geserveerd op een dienblad aan een bijzettafel, hier pakt u zelf het
eten en drinken vanaf.

