
 

Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de KHN hebben wij diverse aanpassingen gedaan binnen ons bedrijf om uw verblijf zo 

onbezorgd en optimaal mogelijk te maken. Uiteraard met de kwaliteit en persoonlijke aandacht zoals u van ons gewend bent. Uitgebreide informatie vindt u in 

ons protocol, hierbij een aantal belangrijke aanpassingen voor u op een rij: 

 

- Met diverse communicatiemiddelen vragen wij u zoveel mogelijk onze instructies op te volgen. 

- Wij geven extra aandacht aan hygiëne en reiniging zowel voor als achter de schermen. U kunt hierbij denken aan het veelvuldig schoonmaken en desinfecteren 

van de sanitaire voorziening, de contactpunten zoals deurklinken en trapleuningen en stoelleuningen. 

- Openbare ruimtes en de zalen zijn ruim opgesteld zodat men 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. 

- Koffie en thee verzorgen wij in de zaal. Op vooraf afgesproken tijden kan uw groep ook gebruik maken van deze faciliteiten in ons Grand Café. 

- De lunch en het diner wordt ingedeeld in tijdsblokken en wij bieden voor de lunch meerdere mogelijkheden en opties voor onze gasten. Hiermee voorkomen wij 

dat grote aantallen personen zich bewegen door ons pand en kan iedereen zich zo goed mogelijk aan de voorschriften houden.  

- Er is zoveel mogelijk vooraf afgestemd met de contactpersoon van uw groep. Net als anders komen wij op de dag van aanvang het programma doorspreken 

met de trainer/contactpersoon, indien mogelijk kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden. Deelnemers worden in de zaal ingelicht over de programmatijden 

en overige informatie. Wij verzoeken u zich te houden aan uw programmatijden. 

Samen zorgen we voor een onbezorgd gevoel en verblijf! 

Volg de  

bewegwijzering 
Volg de instructies 

van ons team 

Betaal met  

uw pinpas 
Geef elkaar de ruimte 1,5 

m 
Was regelmatig 

uw handen 



→ 

Hoest en nies  

in uw elleboog 


