Protocol betreft de gasten
1. Volg ten alle tijden de regels van het R.I.V.M.;
2. Voorkom ophopen bij in- en uitgangen;
3. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers;
4. Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
5. Meld jezelf bij binnenkomst bij een van onze medewerkers(sters);
6. Meer dan 2 personen aan 1 tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een
gezamenlijke huishouding vormen;
7. Er zal je gevraagd worden of je ziekteverschijnselen heeft. Wij zullen je weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten;
8. Als je niet hebt gereserveerd vragen wij om uw gegevens;
9. Je wordt naar een tafel begeleid op gepaste afstand;
10. Tafels verzetten is niet toegestaan, alleen in overleg met personeel;
11. Wij verzoeken je vriendelijk om zoveel mogelijk te blijven zitten. M.u.v. kinderen;
12. Als het controlegesprek bij ontvangst heeft plaats gevonden, mogen onze medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestellingen opnemen, uitserveren en afruimen terwijl je aan tafel
zit;
13. Wij verzoeken je zoveel mogelijk contactloos te betalen. De pinautomaat staat binnen aan de
bar. Er mogen maximaal 2 mensen tegelijk aan de bar staan om af te rekenen;
14. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel;
15. I.v.m. de hygiëne worden er geen dukaten uitgedeeld, maar kinderen krijgen wel een cadeautje;
16. Wij willen ouders vragen om de kinderen op gepaste wijze van en naar de speelgelegenheden te begeleiden;
17. Was na het toiletbezoek grondig je handen;
18. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van het horecabedrijf en/of de geldende
1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd.
Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou
worden verhaald;
19. Ondernemers kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gedrag van gasten en/of leveranciers in strijd met het protocol en de geldende 1,5 meter regels.
20. Mocht er iets niet duidelijk zijn, vraag het ons gerust;

