
PROTOCOL HORECA 

Binnen mogen 30 gasten zijn. 
U moet reserveren. 
U moet aan een tafel zitten. 
Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft. 
Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven. 
U moet 1,5 meter afstand houden. 

Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten. 
Als er genoeg plaats is. 
U moet aan een tafel zitten. 
U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers. 
Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden. 

Onze horeca gaat vanaf 1 juni 12.00 uur weer open, zowel binnen als
buiten. Binnen mogen we maximaal 30 personen plaatsen. Buiten is
het aantal ongelimiteerd, met inachtname van 1,5 meter afstand (dit
geldt ook voor binnen). 
 
Per 1 juni mogen commerciële sportaanbieders in Nederland haar
horeca deuren openen. Indien sportcentra besluiten horeca toe te
staan, dient er gewerkt te worden volgens het protocol van
Koninklijke Horeca Nederland. Paracommerciële eet- en
drinkgelegenheden (beter bekend als: kantines/clubhuizen van
sportverenigingen) kunnen per 1 juli weer geopend worden, tegelijk
met de heropening van de verenigingen. 
 
Richtlijnen algemeen
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PROTOCOL HORECA

Reserveren is verplicht. Meer info: zie reserveren. 
Indien u het horecabezoek combineert met een sportbezoek (op
reservering), hoeft u geen afzonderlijk controlegesprek door te lopen.
Indien u alleen de horeca bezoekt, dan vindt het controlegesprek vooraf
plaats middels een vragenlijst. 
Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen
medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen,
uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.’ Bediening een
mondkapje laten dragen mag, maar het is niet verplicht.
Geen bestellingen aan de bar mogelijk. 
Was uw handen bij binnenkomst en na ieder toiletbezoek. 
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, medewerkers en andere gasten. 
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen binnen 1,5 meter of een
gezamenlijke huishouding van meer personen zitten (binnen 1,5 meter). 
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen (op 1,5 meter) of een
gezamenlijke huishouding van meer personen zitten (binnen 1,5 meter). 
Op het terras binnen en in de horeca binnen mag u alleen zitten, niet
staan. 
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
Betaal, indien mogelijk, contactloos. 
Wanneer u uzelf niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf
en/of de geldende 1,5m regels van de overheid, dan kan de toegang tot
de horeca worden ontzegd. Schade die de organisatie lijdt door uw
handelen in strijd met die regels kan op u worden verhaald. 

Voor gasten 
 



PROTOCOL HORECA

Reserveren kan bij binnenkomst aan de balie (eventuele triage vindt
plaats). 
U krijgt een tafelnummer toegewezen. 
 U neemt plaats (max. 2 per tafel of huishouden binnen 1,5 meter). 
 Een medewerker controleert met u de richtlijnen van het protocol en
neemt de bestelling op.  
Een medewerker serveert uw bestelling uit (mag binnen 1,5 meter na
triage). 
Na 30/60 minuten verlaat u uw zitplaatsen en een collega ruimte uw
tafel af en desinfecteert tafel, stoelen en menukaart.

Reserveren 
 
We snappen dat u niet altijd vooraf weet of u de horeca gaat bezoeken. Dat
terwijl reserveren verplicht is. Daarom hebben wij tijdsloten van 30 minuten
gemaakt die u bij uw bezoek kunt reserveren. U kunt maximaal 2 tijdsloten
achter elkaar reserveren. Per locatie verschilt het aantal beschikbare
plaatsen, rekening houdend met de richtlijnen van het protocol van
Koninklijke Horeca Nederland. 
 
 
Doorloop de volgende stappen 
 


