
Corona protocol vanaf 1 juni: 
Zoals jullie weten mag de horeca weer beperkt open. Daarom hier wat belangrijke informatie om te 

weten wat je kunt verwachten bij Strand Zomer: 

- Voordat je plaats kan nemen op het terras of in het restaurant voer je met de 

gastvrouw/heer een controlegesprek, we gaan er vanuit dat je niet komt als je klachten hebt 

dat kan duiden op het coronavirus of als je bij iemand in de buurt bent geweest met corona. 

Toch voeren we nogmaals dit controle gesprek uit, zodat we zeker zijn van je gezondheid.  

- Nadat het controlegesprek uitgevoerd is, dien je je handen te reinigen met 

desinfectiemiddel.  

- Voor binnen dient er gereserveerd te worden. We reserveren tot 27 personen, zodat we 

inclusief personeel aan het maximale van 30 personen komen.  

- Je mag met maximaal 4 personen aan een tafel, mits het je huishouden betreft. Dus in Jip en 

Janneke taal: kom je gezellig met je 6 kinderen eten die allemaal nog thuis wonen, dan mag 

je dus wel met zijn 7’en aan tafel.  

- Buiten op het terras geldt hetzelfde maximum van 4 personen aan een tafel.  

- Zowel binnen als buiten komt de bediening gewoon aan uw tafel bedienen. 

- Elke keer als er gasten vertrekken, reinigen wij de stoelen, tafel en de menukaarten.  

- Tussen 11:30 – 12:00 uur en 16:30 – 17:00 uur zijn wij een half uurtje dicht om alles nog een 

keertje extra na te lopen en te reinigen om jullie en onze gezondheid te waarborgen.  

- Wij vragen jullie om zoveel mogelijk contactloos te pinnen. 

 

Afhalen van eten en drinken:  
- Voor het afhalen van eten en drinken dien je in de rij te gaan staan bij de gastvrouw/heer, 

zodat je niet meer naar binnen hoeft. 
- De gastvrouw pakt jullie eten en drinken. Daarom vragen wij jullie vast een keuze te maken 

wat jullie willen voordat jullie in de rij gaan staan.   
- We mogen maximaal 3 mensen laten wachten voor het afhaalloket.  
- Houd 1,5 meter afstand in de rij 
- Wij vragen jullie om zoveel mogelijk contactloos te pinnen.  

 

Wat kun je van ons verwachten: 
- Ons personeel komt niet werken bij klachten.  

- Elk half uur reinigen wij onze handen volgens de voorschriften.  

- Dat gasten die zich niet aan het protocol houden verwijderd worden zodat we jullie en onze 

veiligheid kunnen waarborgen.  


