
Horecaprotocal

Horecaprotocol Clubrestaurant de Witte Juffer in Hoog Soeren per 1 juni 2020 

Vanaf 1 juni om 12.00 is de Witte Juffer weer open! Daar zijn wij erg blij mee en u bent van 
harte welkom. Wel vragen wij u om zich aan enkele regels te houden, zodat we samen  
het risico op besmetting met het coronavirus zo beperkt mogelijk houden. Uw en onze  
gezondheid staat voorop. Hieronder leest u de maatregelen die wij nemen.

Algemene maatregelen
• Veel looproutes in het clubhuis zijn eenrichtingsverkeer. Houd altijd de looproute aan
• Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers
•  Voordat u het terras op of het restaurant binnen gaat, vragen wij u uw handen  

te desinfecteren

Restaurantprotocol
• Binnen mogen maximaal 30 gasten zijn
• U moet reserveren voor het restaurant
• U wordt ontvangen door een van onze medewerkers voor een controlegesprek
• Als u alle vragen met nee heeft beantwoord wijzen wij u een tafel
•  Houd rekening met een tijdslimiet. Dit is nodig om iedereen te kunnen laten genieten van 

een consumptie voor of na een ronde
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers
•  Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

 Tijdsblokken
 Koffie & thee - 30 minuten
 Borrel na afloop - 60 minuten
 Borrel inclusief hapjes - 90 minuten
 Borrel en diner - 120 minuten

Terrasprotocol
• Op het terras mogen meer dan 30 mensen zitten als er genoeg plaats is
• Voor ons terras hoeft u alleen te reserveren als u wilt lunchen of dineren
• U wordt ontvangen door een van onze medewerkers voor een controlegesprek
• Als u alle vragen met nee heeft beantwoord wijzen wij u een tafel
•  Houd rekening met een tijdslimiet. Dit is nodig om iedereen te kunnen laten genieten van 

een consumptie voor of na een ronde
• Houd de looproute aan
• Het is niet toegestaan om op het terras te staan
• Laat de terrastafels en stoelen op hun plaats staan en niet van zitplaats wisselen
• Blijf rustig zitten totdat de gastheer/gastvrouw een bestelling komt opnemen
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers
•  Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten


