
 

 

Werken, vergaderen, brainstormen, trainen, borrelen, dineren: vanaf 25 september 2021 

kan het allemaal weer zonder afstandsbeperkingen op onze mooie locatie! We kijken er 

naar uit om u weer terug te zien. Daarbij gelden nog wel een aantal 

voorzorgsmaatregelen: 

 

1. Om de verwachte grotere aantallen bezoekers veilig te kunnen ontvangen en 

verspreiding van het virus te voorkomen vraagt de overheid u en de deelnemers aan 

uw bijeenkomst een geldig coronatoegangsbewijs aan ons te tonen met behulp van de 

Coronacheck-app op een ieders mobiele telefoon. Wij verzoeken u vriendelijk om uw 

deelnemers hierover te informeren.  

2. De locatie is niet toegankelijk voor mensen met verkoudheidsklachten. Hebben u of 

één of meer deelnemers aan uw bijeenkomst dit soort klachten, dan zien we diegenen 

graag terug op een moment dat de klachten gedurende tenminste 24 uur zijn 

verdwenen. Maak uw bijeenkomst hybride met behulp van onze vergadercamera 

zodat mensen met klachten vanuit huis kunnen aanhaken! 

3. We vragen u vriendelijk om van alle deelnemers aan uw bijeenkomst naam en 

contactgegevens te registreren zodat zij via u gewaarschuwd kunnen worden in het 

onverhoopte geval dat zich op onze locatie een besmetting heeft voorgedaan.  

4. De hygiëne op locatie heeft onze aandacht nog meer dan anders. We luchten ruimtes 

en houden handgrepen en contactpunten extra goed schoon. 

5. Ons team let nog meer dan anders op de persoonlijke hygiëne. Doet u ook mee? 

• Was handen regelmatig met water en zeep / desinfecterende handgel (wij hebben 

deze op verschillende plekken op locatie voor u klaar staan). 

• Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg. 

• Schud geen handen. 

• Raak het gezicht zo weinig mogelijk aan met de handen. 

 



 
 
 
 
 
 

Mist u in het bovenstaande iets waarvan u vindt dat het onze aandacht moet hebben? Laat 

het ons weten. 
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