Protocol voor onze horeca
Beste gasten,
Vanaf 1 juni, 12.00 uur zijn jullie weer welkom bij de Busjop om te genieten van de zon, de gerechten
en de gezelligheid. De overheid heeft een aantal regels verbonden aan het openen van de horeca en
wij zullen deze ook strikt gaan naleven. Om even alle feiten op een rijtje te zetten voor jullie hebben
wij dit protocol gemaakt zodat jullie, als onze gasten, weten waar jullie aan toe zijn tijdens een
bezoek aan de Busjop.
Op ons terras mogen maximaal 4 personen aan één tafel zitten. U moet op 1.5 meter afstand van
elkaar plaatsnemen. Mocht dit één huishouden betreffen, dan mogen gasten dichter dan 1.5 meter
bij elkaar zitten. Dit geldt ook voor tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen.
Binnen: Reserveren is verplicht. Reserveren kan door vooraf te reserveren of bij het binnenkomen te
vragen naar de mogelijkheden.
Maximaal aantal personen is 30 (exclusief personeel).
Buiten: Reserveren is niet verplicht.
Vragen die u van ons kunt verwachten wanneer u een reservering maakt (telefonisch én aan de
deur).
1. Met hoeveel personen komt/bent u?
2 of minder
→ jullie mogen aan 1 tafel zonder 1.5 meter afstand.
3 of 4
→ jullie moeten 1.5 meter afstand tot elkaar hebben.
5 of meer
→ er mogen maximaal 4 personen aan 1 tafel. Jullie moeten worden
gesplitst.
2. Komen jullie uit hetzelfde huishouden?
Ja
→ jullie mogen bij elkaar aan tafel zonder 1.5 meter afstand.
Nee
→ als jullie met 2 zijn, mogen jullie binnen 1.5 meter zitten
van elkaar. Als jullie met 3 of 4 personen zijn moeten jullie 1.5 meter
afstand houden. Als jullie met 5 of meer zijn moeten jullie over verschillende
tafels worden verdeeld.
3. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, neusverkoudheid,
benauwdheidsklachten of koorts vanaf 38 graden? Of bent u in aanraking geweest met
iemand die deze klachten heeft?
Ja
→ helaas mogen wij u niet ontvangen in ons restaurant voor de veiligheid
van ons en onze gasten.
Nee
→ u bent van harte welkom!

Eenmaal aan de deur
4. Wij vragen u of u uw handen wilt ontsmetten met desinfectiemiddel.
5. Wij werken met een QR-code zodat u via onze website de drank en gerechten zelf kunt
bestellen. De handleiding staat op de kaart die op tafel ligt.
6. Dienbladen worden op de lege tafel naast uw tafel geplaatst zodat u zelf de drankjes en
gerechten kunt pakken.
7. Houd aub rekening met de 1.5 meter afstand tot andere gasten en het personeel.

