
 

 

 

          

         
Dordrecht, 26 mei 2020 

Beste gast, 

Onze maatschappij is op dit moment enorm aan het veranderen en wij veranderen uiteraard 
mee. De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Voor jullie als gast staat 
er een belangrijk moment op de planning. Dit bijzondere moment kan wellicht anders gaan 
verlopen als gehoopt en verwacht. Wij als team van De Raedtskelder willen duidelijk zijn in 
onze communicatie naar jullie toe, dit klinkt misschien een beetje ongezellig en streng maar 
wij vinden het erg belangrijk om duidelijk te communiceren zodat u straks niet voor 
verrassingen komt te staan.  

Maar wij willen ook graag meedenken en zorgen voor een veilige omgeving.  
Uiteraard met onze gastvrijheid, service en kwaliteit waar wij voor staan.  

Mochten er na het lezen van het protocol nog vragen, op- of aanmerkingen zijn neem zeker 
contact met ons op.  

Met vriendelijke groet,  

Alexander Nouwen & Linda Westdijk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact  
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Openingstijden kantoor  
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur 
Mail: info@flesenmes.nl | Telefoonnummer: 078-6356358  
 

Protocol Heropening Horeca  
(Bron: website https://khn.nl) 

Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele 
situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden 
doorgevoerd dan zullen we dit concept protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen.  

Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Het is een 
richtlijn. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie welke bij Koninklijke Horeca Nederland 
nu bekend is. 

 

 

 



 

 

 

 

Algemene richtlijnen voor de gasten:  
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.  
Gasten dienen ten alle tijden plaats te nemen aan tafel. 

1. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten  

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

3. Op het terras mag je ook alleen zitten, niet staan. 
4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt 
5. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten 
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 
7. Was bij binnenkomst grondig je handen 
8. Was na het toiletbezoek grondig je handen 
9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijven/of de geldende 

1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden 
ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die 
regels kan op jou worden verhaald.  

10. Niet meer dan het aantal toegestane personen volgens de overheidsmaatregelen.  
11. Indien er gelijktijdig meerdere groepen in het bedrijf een bijeenkomst hebben dienen 

deze groepen zoveel mogelijk van elkaar geschieden te worden om ophoping van 
grote groepen mensen te voorkomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


