
Wanneer je een van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, kunnen  

we je helaas niet toelaten in ons bedrijf of op ons terras.

Bij aankomst van een gezelschap van 3 personen of meer,  
stellen wij de volgende controle vraag: 
• Er is sprake van een ‘gezamenlijke huishouding’ wanneer partners (getrouwd, 

geregistreerd partnerschap of anders) en kinderen, ouders en grootouders op 
hetzelfde adres staan ingeschreven.  
Vormen jullie een gezamenlijke huishouding?
Als het antwoord ‘nee’ is dan zijn jullie welkom, maar moeten jullie wel op  
1,5m van elkaar zitten.

Check
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus,  

zijn we verplicht je bij ontvangst de volgende vragen te stellen:

Heb je een of meerdere van deze klachten (gehad in de afgelopen 24 uur)?

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of  
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld (in een lab)?

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je 
in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog 
klachten had?

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Hoesten
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Registratie contactgegevens 
bron- en contactonderzoek

 Ja, vragen van de Corona-gezondheidscheck zijn gesteld.

Naam ...................................................................................................................

Telefoonnummer  .................................................................................................

Emailadres  ..........................................................................................................

Handtekening/paraaf medewerker ......................................................................

Datum ....................................... Tijd  .......................... Tafelnummer  ..........

Contactgegevens van bezoekende gast: 

Registratie contactgegevens 
bron- en contactonderzoek

 Ja, vragen van de Corona-gezondheidscheck zijn gesteld.

Naam ...................................................................................................................

Telefoonnummer  .................................................................................................

Emailadres  ..........................................................................................................

Handtekening/paraaf medewerker ......................................................................

Datum ....................................... Tijd  .......................... Tafelnummer  ..........

Contactgegevens van bezoekende gast: 

Toestemming: door het verstrekken van de contactgegevens geeft de 
bezoeker toestemming voor uitsluitend het delen van de 
contactgegevens met de GGD op hun verzoek  voor bron- en 
contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Toestemming: door het verstrekken van de contactgegevens geeft de 
bezoeker toestemming voor uitsluitend het delen van de 
contactgegevens met de GGD op hun verzoek  voor bron- en 
contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.




