
Een veilig verblijf op Bovendonk  
Ons 1,5 meter-protocol voor uw bruiloft, feest of borrel. 
 
De Coronacrisis zorgt er voor dat we als maatschappij het “nieuwe normaal” moeten omarmen. Richtlijnen en maatregelen 
zorgen er voor dat we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Als vergaderlocatie en hotel zorgt dat voor 
de nodige uitdagingen en moeten we onze gastvrijheid op een andere manier vormgeven. In dit protocol vindt u de 
maatregelen die we nemen om uw én onze veiligheid te kunnen waarborgen. Samen maken we er een sfeervolle, veilige 
dag van.

1. Wij doen er alles aan om u en uw gezelschap  
gescheiden te houden van andere aanwezige  
gezelschappen. 

2. Wij zorgen voor een uitstekende hygiëne in alle  
openbare ruimtes en zalen en bieden u op alle  
plaatsen de mogelijkheid uw handen  
te desinfecteren.

3. Wij bieden u de service die u van Bovendonk 
gewend bent, binnen de huidige mogelijkheden.

4. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd en 
waar nodig gehandhaafd.

Garanties

1. Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, zowel in de  
openbare ruimtes als feestzalen. Voorkom fysiek 
contact. Hieronder vallen ook feliciteren en 
begroeten.

2. Desinfecteer handen bij aankomst en vertrek 
maar ook bij binnentreden en verlaten van 
 iedere zaal en na toiletbezoek.

3. We vragen u uw eigen verantwoordelijkheid te 
nemen en op te letten voor uzelf en de andere 
aanwezigen

4. Bij verhoging of koorts verzoeken we u niet naar 
het feest of evenement te komen.

Algemene richtlijnen

1. Spatschermen beschermen tegen direct contact.  
De check-in geschiedt contactloos.

2. Bij binnenkomst ontvangt u een handleiding  
met de richtlijnen voor een veilig verblijf.

3. U en onze medewerkers kunnen vrijwillig  
getemperatuurd worden d.m.v. infrarood licht.

4. Wij vragen u op rekening of per PIN te betalen, 
maar contant betalen kan.

Receptie / Hotel

1. Iedere feestzaal beschikt over eigen toilet- en 
barfaciliteiten. De capaciteit is voor alle zalen 
beperkt tot 30 personen.

2. De zaalopstelling incl. stoelen en tafels dient de 
gehele bijeenkomst niet gewijzigd te worden. 
De opstelling is volgens de laatste richtlijnen 
gezet. Gebruik steeds dezelfde stoel tijdens uw 
verblijf.

3. Planning is belangrijk. Zo zorgen we er voor dat 
het op bepaalde plekken niet zo druk wordt, dat 
de 1,5 meter niet meer te handhaven is.  
Wijzigt de planning? Bespreek dat met het  
aanwezige personeel.

4. Houdt u tijdens verplaatsingen aan de social  
distancing. Gebruik waar nodig de trap. Vermijd 
de lift waar mogelijk.

Feestzaal

1. Volg de routing van-, naar en in het restaurant.
2. Maaltijden nuttigt u uitsluitend met het eigen 

gezelschap.
3. Gelieve de tafelschikking aan te houden. Deze is 

in overleg geoptimaliseerd voor de aangelegen-
heid. Ruilen van plaats is niet toegestaan.

4. Mondkapjes en handschoenen zijn beschikbaar 
maar niet verplicht.

5. Houd afstand tot serverend personeel.

Maaltijden

Versie 28-9-2020

Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden

Het protocol wordt voortdurend vernieuwd met 
de nieuwste inzichten, maatregelen en 
mogelijkheden. Hierover staan we wekelijks in  
contact met gemeente Halderberge en 
Veiligheidsregio MWB. Dit protocol geldt vanaf 
de eerste dag van openstelling en blijft geldig tot 
de noodverordening wordt opgeheven of wordt  
omgezet in (tijdelijke) wetgeving.
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