COVID-19 MAATREGELEN

Vanaf 1 juli mogen wĳ meer gasten ontvangen,
vandaar deze aangepaste richtlĳnen.
In het kort houdt dit het volgende in:

TOILETTEN
Onze toiletgroepen zullen alleen toegankelĳk zĳn
voor de gasten van ons restaurant en terras.

▪ Er mogen maximaal 2 personen aan één tafel
(tenzĳ uit één huishouden)
▪ Heeft u gezondheidsklachten? Blijf dan thuis
▪ Wĳ reserveren enkel voor binnen, ons terras is op
vrĳe inloop. Heeft u binnen gereserveerd, dan is
het niet mogelĳk om buiten plaats te nemen
▪ We vragen u contactloos te betalen
▪ Reserveren kan online tot 4 personen. Voor 5
personen of meer neemt u telefonisch contact op
via 0223 644099
▪ Er wordt u ten alle tĳde gevraagd om 1,5 meter
afstand te houden tot andere gasten en
personeel

ONTVANGST EN GEZONDHEIDSCONTROLE
Bĳ de ingang word je ontvangen door onze
gastheer/vrouw. Hĳ of zĳ zal u, na een korte
gezondheidscheck, een tafel toewĳzen. Wanneer u
niet aan onze gezondheidscheck voldoet, mogen wĳ
u helaas geen toegang verlenen.
Bĳ binnenkomst en na een toiletbezoek moet u uw
handen desinfecteren.

Wij rekenen op uw begrip.

Annuleer in dit geval tĳdig uw tafel! Geef het ook
aan ons door wanneer het aantal personen wĳzigt.
Zo kunnen wĳ de tafel of beschikbare stoel(en)
alsnog gebruiken. Annuleren of wĳzigen kan
telefonisch of 12 uur voor aanvang via de mail.

ONZE WERKWIJZE
▪ Wĳ hanteren de richtlĳnen van het RIVM en de
Koninklĳke Horeca Nederland
▪ We houden zoveel mogelĳk 1,5 meter afstand
▪ Alle tafels en stoelen worden na ieder gebruik
schoongemaakt
▪ Medewerkers krĳgen een gezondheidscheck voor
iedere dienst
▪ Medewerkers wassen hun handen ieder half uur
grondig
▪ We ontvangen onze gasten aan de deur en
begeleiden ze naar hun tafel
TERRAS
Voor het terras kunt u niet reserveren, dit is enkel
op inloop indien er ruimte vrĳ is.
het weer onverwacht slechter worden dan moet u
er rekening mee houden dat u misschien niet naar
binnen kunt vanwege het beperkte aantal gasten
dat we binnen mogen ontvangen. Dus houd de
weersvoorspellingen goed in de gaten.

ZIEKTE OF VERKOUDHEIDSVERSCHĲNSELEN?
Het kan natuurlĳk gebeuren dat u of een van uw
tafelgenoten in de dagen voor uw reservering
ziekte- of verkoudheidsklachten krĳgt. In dit geval
blĳft u uiteraard thuis.

TOT SLOT
Wĳ vinden het echt heel lastig om u maar zo
beperkt te kunnen ontvangen. Helaas is het
momenteel niet anders, maar als we ons we ons
allemaal aan de maatregelen houden hopen wĳ dat
het snel weer beter zal worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Aarzel niet en bel of mail ons!
Veel liefs,
Team Paal6

