
 

HEB GEDULD, RESPECT & BEGRIP; SAMEN LATEN WE HET SLAGEN 

 
Corona protocol en reserveringsvoorwaarden 

 
 
Wettelijke restricties 
Let op: door de aanscherping van de COVID-19 maatregelen voor de horeca, moet u met 
hetvolgende rekening houden: 
 
1.  Het aantal gasten word beperkt tot een max van 30 per ruimte dit geldt voor binnen. Op 
het terras is dit aantal 40 gasten maar gelden dezelfde regels vanaf nu die ook binnen  
gehandhaafd worden.  
 
2. Het maximale aantal gasten wat als gezelschap bij reservering mag worden aangenomen is 
4 exclusief kinderen tot 12 jaar. Let op; zijn er reserveringen boven de 4 gasten, dan zal de 
reservering worden opgesplitst in twee of meer reserveringen.  
 
3. Indien gasten ingeschreven staan op het zelfde adres worden deze beschouwd als één 
huishouden. Zij mogen naast elkaar aan tafel zitten binnen 1,5 meter in alle andere gevallen 
vallen ze niet onder een huishouden en wordt de 1,5 meter regel toegepast, welke vanaf 3 
personen of meer wordt gehandhaafd.  
 
4. Vanaf 21.00 uur mogen er geen gasten meer binnen gelaten worden. Ingaande deuren 
zullen dan ook worden gesloten. Alle gasten moeten uiterlijk om 22.00 uur het pand hebben 
verlaten.  
 
5. Het is verplicht voor bezoek de gasten om zich te registreren middels een formulier t.b.v. 
bron- en contactonderzoek door de GGD. Gasten worden geplaceerd aan tafel en worden 
verzocht het formulier in te vullen. 
 
6. Het is NIET toegestaan stoelen bij te zetten aan tafels of te schuiven met tafels. Hierop 
wordt actief gehandhaafd. 
 
Handhaving RIVM richtlijnen 
Iedere gast wordt verzocht de eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan 
de 1,5 meter – afstandsregel en hygiëne instructies. 
De horecaondernemer is verplicht om de RIVM maatregelen te handhaven. Medewerkers van 
Dimples zijn gerechtigd om gasten te wijzen op het naleven van deze maatregelen. Indien dit 
herhaaldelijk niet wordt opgevolgd, kan in het uiterst geval een gast worden verzocht te 
vertrekken. Medewerkers van Dimples worden hier volledig en zonder terughoudendheid in 
ondersteund door het management en directie. 
 
Let op: gasten zijn zelf verantwoordelijk om overtuigend aan te tonen dat zij uit één duurzaam 
huishouden komen. 
 
 
 


