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Corona protocol 
 

Hotel & algemeen 

 

ü Wij vragen onze gasten de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht te nemen.  

ü Bij binnenkomst doen wij de verplichte gezondheidscheck (vragen naar Corona-

gerelateerde klachten) 

ü Bij binnenkomst in het hotel dient u uw handen te desinfecteren.  

ü De check-in vindt plaats op 1,5 meter afstand met minimaal persoonlijk contact 

ü De lift dient gebruikt te worden door maximaal 1 persoon, tenzij mensen uit een 

huishouden komen 

ü Toiletten en contactpunten worden extra vaak schoongemaakt.  

ü In de toiletten wordt iedereen verzocht extra goed zijn of haar handen te wassen.  

ü Er mogen maximaal 2 personen in 1 toiletgroepsruimte aanwezig zijn. 

ü Er zijn brede hotelgangen. Tevens zijn er vloerstickers en wandmemo’s waarin 

iedereen verzocht wordt afstand te houden.  

ü Onze medewerkers wassen regelmatig hun handen 

ü Medewerkers met klachten i.c.m. koorts blijven thuis 

 

Restaurant: 

 

ü Bij binnenkomst doen wij de verplichte gezondheidscheck (vragen naar Corona-

gerelateerde klachten) 

ü Bij binnenkomst restaurant, dient u uw handen te desinfecteren.  

ü Ons restaurant is ruim. Totaal is er ca. 250 m2 oppervlakte. 

ü Tafels in het restaurant staan op afstand volgens de richtlijnen van het RIVM 

ü Gasten kunnen met maximaal twee personen aan een tafel plaatsnemen, 

uitgezonderd als men uit een huishouden komt.  

ü Gasten kunnen zich registeren via de QR-code op de tafels.  

ü Er is goede ventilatie aanwezig. In de zomermaanden zorgt het open dak van onze 

serre voor optimale luchtkwaliteit 

ü Het eten wordt zoveel mogelijk uitgeserveerd. 
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ü Bij het ontbijt wordt gebruik gemaakt van een buffet. Gasten komen volgens 

gereguleerde tijden binnen waardoor er geen drukte ontstaat bij het buffet. Gasten 

maken gebruik van eigen serveerbestek.  

ü Er bevinden zich vloerstickers en borden op standaarden waarbij wordt verzocht 

minimaal 1,5 meter afstand te houden.  

 

Vergaderzalen: 

 

ü Onze vergaderzalen zijn ruim (75m2 en 45m2). De opstelling in de vergaderzalen 

is volgens de richtlijnen van het RIVM.  

ü Tijdens de lunch/diner wordt de zaal extra schoongemaakt.  

ü De vergaderzalen op de eerste etage beschikken over een eigen toiletgroep.  

ü In de vergaderzalen verzorgen wij flessen mineraalwater per persoon.  

ü Wij plaatsen geen koffie- en theekannen in de zaal. U kunt gebruik maken van de 

koffiemachine welke op de gang of in het restaurant staat.  

ü Indien één van de deelnemers verkoudsheidsklachten ontwikkelt kan er worden 

inegebeld op een speakerphone. Deze speakerphone* kan worden verbonden via USB 

aan een laptop. Zo kan een verkouden deelnemer via een programma als “teams” 

alsnog op afstand participeren aan de vergadering of training. *(kosten; 50,- per dag) 

ü De zalen zijn uitgerust met een air-cleaning systeem. Deze brengt verse lucht naar 

binnen en zuigt interne lucht af naar buiten.  

ü In alle zalen is er een mogelijkheid een raam of een deur te openen.  

 

Annuleren: 

 

ü Op individueel niveau verwerken wij annuleringen in verband met 

verkoudheidsklachten kosteloos  

ü Indien er sprake is van een groepsannulering, stellen wij ons extra flexibel op. Dit 

betekent dat wij ruimhartig omgaan met de annuleringsvoorwaarden zoals 

omschreven in de Uniforme Voorwaarden Horeca.  Dit verschilt uiteindelijk per geval 

en situatie.  

 

 

 


