
Onze huisregels i.v.m. het coronavirus vanaf 29 september: 
 
Welkom bij Bar, Grill & Restaurant ‘t Luykje 
 
Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 
 
Per 29 september mogen er maximaal 30 gasten binnen ontvangen worden en 40 gasten buiten. 
 
•  De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van 
   reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder registratie van antwoorden en het  
   toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. 
•  Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis te gaan. 
•  Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van gasten te noteren 
   voor een eventueel bron- en contactonderzoek. 
•  Gasten registreren zich op vrijwillige basis. 
•  Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 
•  Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd. 
   Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, zullen die voorlopig een maand moeten 
   worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek. 
 
•  Houd 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten. 
 
•  Onze medewerkers krijgen een gezondheids-check en mogen WEL aan tafel bedienen binnen 1,5 meter. 
 
•  Reinig regelmatig uw handen. 
 
•  Wij reinigen de stoelen en tafels en menukaarten na gebruik. 
 
•  Het is als gast niet toegestaan om te gaan staan bij tafels, ook niet op het terras. 
 
•  2 personen mogen bij elkaar aan 1 tafel. 
 
•  Er mogen maximaal 4 personen aan 1 tafel. Behalve wanneer u uit 1 huishouden komt. 
 
•  In de toiletruimte mogen zich niet meer dan twee personen tegelijk bevinden. 
 
•  Lees deze richtlijnen goed door zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 
•  Door het plaatsen van een reservering geeft u tevens aan met onze huisregels bekend te zijn. 
 
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.


