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- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van andere gasten en onze medewerkers.

- Bij aankomst stellen wij een aantal gezondheidsvragen om te controleren of wij je veilig 

 in het café en/of op het terras kunnen ontvangen, wanneer blijkt dat je geen gezondheids-

 klachten hebt dien je je handen te desinfecteren met de aangeboden desinfectiegel. 

 Daarna kun je plaatsnemen op een gereserveerde zitplaats in het café of een beschikbare 

 plaats op het terras.

- We hebben looproutes gemaakt welke gevolgd kunnen worden van en naar een zitplaats 

 of het toilet. Indien je iemand op de route tegenkomt verzoeken we je om 1,5 meter afstand

 in acht te nemen en eventueel op elkaar te wachten indien deze afstand in het gedrang komt.

- Onze tafels zijn voorzien van een cirkel waarbinnen je dient plaats te nemen en te 

 verblijven m.u.v. een toiletbezoek.

- Aan de ronde terrastafels kunnen maximaal 2 personen plaatsnemen naast elkaar. Grotere 

 gezelschappen dienen op 1,5 m. afstand van elkaar plaats te nemen, per 2 personen aan 1 tafel. 

- Gezelschappen die aantoonbaar onder één dak wonen mogen samen aan een daarvoor 

 geschikte en beschikbare tafel plaatsnemen met een maximum van 6 personen.

- Na een toiletbezoek dien je te allen tijde eerst de handen goed te wassen waarna je 

 ze desinfecteert met de ter beschikking gestelde desinfectiegel.

- Gasten die gereserveerd hebben in het café kunnen voor een sigaret plaatsnemen 

 aan een vrije tafel op het terras, op het terras staan is niet toegestaan. Indien er geen 

 tafel vrij is dien je voor een sigaret het terras te verlaten.

- Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin.

- We hanteren de volgende sluitingstijden: Doordeweeks 01.00 uur, vr./za./zo. 02.00 uur. 

 Het extra terras sluit doordeweeks om 24.00 uur en vr./za./zo. 01.00 uur.

Wanneer je je niet houdt aan bovengenoemde huisregels dan kan jou de toegang worden ontzegd. 

Schade die wij lijden door jouw handelen in strijd met deze regels kan op jou worden verhaald.

Huisregels - algemene richtlijnen


