
 

 
Corona protocol Parkpaviljoen 

ONDERSTAANDE AFSPRAKEN GELDEN vanaf 1juli 2020 tot in ieder geval 1 sept. 2020. 
(Dit protocol is gebaseerd op regels van de rijksoverheid, gepubliceerd op het ondernemersplein van de KVK. In 

het geval er de komende tijd verdere versoepeling, dan wel versobering plaatsvindt, past het DB deze regels met 

onmiddellijke ingang aan en communiceert dit.) 

De veiligheid van bezoekers en vrijwilligers kunnen we niet garanderen. Wel kunnen we de 

aanbevolen richtlijnen zo goed als mogelijk toepassen. 

 

Alleen georganiseerde GROEPEN VAN BEPERKTE OMVANG worden toegelaten zoals 

vergaderingen en vaste bezoekers in club verband. Deze groepen zijn (uitgezonderd het terras) 

verplicht te reserveren. (De “Inloop” is een georganiseerde groep.) 

Algemeen: 

 De algemene regels m.b.t. hygiëne en afstand houden gelden natuurlijk ook voor het Parkpaviljoen. Er 

zijn ter herinnering A4 posters opgehangen. 

 Bij binnenkomst staat een dispenser met een vloeistof om de handen te ontsmetten. Iedereen wordt 

gevraagd (en is verplicht) de handen te reinigen. 

 Altijd noteert (na ontsmetting van de handen) iedere bezoeker bij iedere afzonderlijke activiteit 

zijn/haar naam, adres, telefoonnummer in een gastenboek. Zodoende kan bij een besmetting snel 

gekeken worden wie met wie contact heeft gehad.  

 Vrijwilligers zien toe of iedereen zijn gegevens noteert. Weigering betekent geen toegang. 

 Voor Parkzaal 1 en het terras mogen groepen niet groter zijn dan 15 – 20 personen.  

Voor parkzaal 2 geldt max. 10 personen. 

Alle bezoekers dienen 1 voor 1 binnen te komen en te gaan zitten. (verplicht) 

 Er mogen in de zalen niet meer dan 2 personen aan een kleine tafel plaatsnemen.  

Tegelijk wordt binnen een afstand van 1,5 m. aangehouden.  

Gasten uit hetzelfde gezin mogen wel aan 1 tafel. 

 Op het terras mogen meer personen aan 1 tafel, wel met 1,5 m. tussenruimte. 

 De opstellingen op het terras en binnen mogen niet worden gewijzigd. 

 Bij de bar (bij het bestellen) houdt men voldoende afstand. De bar is geen hangplek. De krukken zijn 

verwijderd. 

 Bezoekers dienen een voor een van of naar de ruimten te lopen. Laat elkaar passeren. De ingang en 

de gang zijn niet Coronaproef! 

 In alle ruimten zullen ramen worden open gezet. Ventilatie is voornaam. 

 Toilet-bezoek: Eén urinoir in het heren toilet is afgesloten. Er kan maar een persoon tegelijk naar het 

toilet. De invalidentoilet kan door iedereen worden gebruikt. 

 Op de toilet treft de bezoeker desinfectie materiaal: Bescherm je zelf en anderen! 

 Van de bezoekers wordt verwacht dat zij de regels (vooral 1,5 mtr. afstand!) goed opvolgen. De 

medewerkers van het Parkpaviljoen zullen bij overtreding waarschuwen en in het uiterste geval de 

bezoeker verzoeken het pand en/of terras te verlaten. 

 Bezoekers moeten zoveel mogelijk gebruik maken van pin-betaling. 

 Komen er te veel bezoekers en houdt men zich niet aan de afspraken, dan wordt het Paviljoen à la 

minute  gesloten. 



 

Regels zoals gepubliceerd op het “Ondernemersplein”  

Het Parkpaviljoen heeft deze regels uitgewerkt in een eigen protocol. 

https://ondernemersplein.kvk.nl/horeca-regels-tijdens-corona/ 

Restaurants, cafés en terrassen 

Voor restaurants, bars en cafés gelden de volgende regels:  

 Uw gasten hebben allemaal een vaste zitplaats. 
 

 Er geldt geen maximumaantal personen. De grootte van uw ruimte bepaalt 
hoeveel gasten u mag ontvangen. De voorwaarde is dat uw gasten een 
reservering en vaste zitplaats hebben en u vooraf een gezondheidscheck doet 
bij elke gast. Doet u dit niet? Dan mag u maximaal 100 personen ontvangen. U 
moet zich altijd houden aan alle regels, zoals 1,5 meter afstand.  

 
 U zorgt dat de doorstroming goed is, bijvoorbeeld bij de entree en de 

toiletten. 
 

 U en uw medewerkers en gasten moeten zich houden aan de basisregels. 
 

 Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde 
huishouden). 

 
 Uw personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden tot de gasten en het 

andere personeel. 
 

Regels voor terrassen 

Heeft u een horecaonderneming met terras, dan gelden de volgende regels:  

 Uw gasten hebben allemaal een vaste zitplaats. 
 

 Er geldt geen maximumaantal personen. De grootte van uw terras bepaalt 
hoeveel gasten u mag ontvangen. De voorwaarde is dat uw gasten een 
reservering en vaste zitplaats hebben en u vooraf een gezondheidscheck doet 
bij elke gast. Doet u dit niet? Dan mag u maximaal 250 personen ontvangen. U 
moet zich altijd houden aan alle regels, zoals 1,5 meter afstand.  

 
 Uw gasten moeten zich houden aan de basisregels. 

 
 Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde 

huishouden). U mag buiten kuchschermen plaatsen als 1,5 meter afstand niet 
lukt. Uw personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden tot de gasten en he t 
andere personeel. 

https://ondernemersplein.kvk.nl/horeca-regels-tijdens-corona/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

