
 
 
 

 
Horeca Protocol 

 
De veiligheid van onze gasten, medewerkers en leveranciers staan centraal bij onze 
protocolregels. Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de 
naleving van dit protocol en die dit ook actief controleren. 
 
Algemene richtlijnen voor onze gasten: 

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 
a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding 

die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten 
b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die 

uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 
2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan; 
3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt; 
4. Restaurant Welderen kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten; 
5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op; 
6. Was bij binnenkomst grondig je handen; 
7. Was na het toiletbezoek grondig je handen; 
8. Betaal contactloos (pin of mobiel); 
9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels ons restaurant en/of de geldende 1,5m 

regels van de overheid dan kan de toegang tot ons restaurant worden ontzegd; 
10. Schade die ons restaurant lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou 

worden verhaald. 
 
Restaurant  
Bij binnenkomst: 

1. Ingang van het restaurant en terras vindt enkel plaats via de hoofdingang, via de hal 
van het clubhuis; 

2. Volg de aanwijzingen van het personeel; 
3. Wij willen ophoping van gasten bij de ingang voorkomen, hanteer maximaal 3 

personen in de hal en blijf achter de strepen voor de entree van het restaurant 
danwel ingang van het clubhuis; 

4. Wij werken uitsluitend met reserveringen (via website, Welderen app of telefonisch) 
5. Bij ontvangst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of 

er gezondheidsrisico’s zijn (ben je verkouden en/of heb je 
griepklachten?). Zo ja, dan wordt de toegang geweigerd. 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. Als het een groep betreft van drie of meer personen dan wordt tijdens het 
controlegesprek ook gevraagd of de gasten een gezamenlijk 
huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter 
afstand tot elkaar te waarborgen. 

7. Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan wordt je op gepaste afstand begeleid naar 
je tafel. 

8. Was bij binnenkomst de handen (of met water en zeep of met een desinfecterende 
handgel, deze staat bij de ingang van het restaurant); 

9. Wij zorgen voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende 
tafels zitten. Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten 
zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding 
vormen. 

10. Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen 
medewerkers binnen  1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en 
afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten. 

11. Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of 
creditcard. 

 
Bij vertrek: 

1. De uitgang van zowel het restaurant als het terras  is alleen via de trappetjes van het 
terras. Dit is  1-richtingsverkeer en dus geen ingang! 

2. Volg de looproutes die in dit protocol vermeld staan en overal in het restaurant en 
op het terras worden aangegeven. 

 
Terras  

1. Voor een tafel op het terras vindt er ook bij de entree van het restaurant een 
controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (ben je 
verkouden en/of heb je griepklachten?). Zo ja, dan wordt de toegang geweigerd; 

2. Als het een groep betreft van drie of meer personen dan wordt gevraagd of zij een 
gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar te waarborgen; 

3. Je mag alleen maar zitten op het terras, niet staan; 
4. Wij zorgen voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan 

verschillende tafels zitten. Waarborg deze afstand als je op het terras zit; 
5. Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke 
huishouding vormen; 

6. Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen 
als pin of creditcard; 

 

Wij wensen u een fijn verblijf in ons restaurant. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


