CORONA PROTOCOL ALL IN ECHT
Geachte gast,
Alvast hartelijk dank voor uw reservering bij All in Echt. Omdat wij voor al onze bezoekers en medewerkers een
prettige en veilige omgeving willen creëren dient u bij een bezoek aan All in Echt de volgende regels in acht te
nemen:
Voorafgaand aan uw bezoek:
- U maakt telefonisch of online een reservering (geen reservering = geen toegang).
- U blijft thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts bij uzelf of een van de personen in uw huishouden. Indien
u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u het reeds betaalde bedrag retour.
- Is in uw directe omgeving of in de directe omgeving van iemand van uw huishouden het Coronavirus
geconstateerd? Ook dan blijft u thuis. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u het reeds betaalde
bedrag retour.
- Komt u met personen buiten uw eigen huishouden? Dan kunt u voor maximaal 2 personen reserveren
(uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar)
Tijdens uw bezoek:
- Bij de entree maakt u gebruik van het aangeboden desinfectiemiddel om uw handen te desinfecteren.
- U houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van personen die niet tot uw huishouden behoren.
- U betaalt zoveel mogelijk contactloos of per pin.
-Onze horeca voorzieningen zijn gesloten. Er is wel een beperkt afhaal aanbod beschikbaar.
- U dient de markeringen die de looprichtingen aangeven te volgen.
-Indien u voor of tussen de activiteiten moet wachten, dient u aan een tafel plaats te nemen. Per tafel bestaat
een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens. Indien de personen uit hetzelfde
huishouden komen is dit niet van toepassing. Blijf zoveel mogelijk zitten op een vaste plek.
-Wij hanteren een maximum van 30 personen per ruimte, u betreedt geen ruimtes zonder instructies van het
aanwezige personeel.
- Bij binnenkomst en doorloop adviseren wij u om een mondmasker te dragen. Tijdens activiteiten en aan tafel
mag deze af. Dit geldt voor personen van 13 jaar en ouder.
- U volgt ten alle tijden de instructies van het All in Echt personeel zorgvuldig op.
- Bij het niet naleven van de maatregelen behouden wij ons het recht om het bezoek voortijdig te beëindigen.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij wensen u een heel fijn bezoek en graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
All in Echt
Bandertlaan 9
6101 NL Echt

