ONZE MAATREGELEN VOOR EEN ONBEZORGD VERBLIJF
Algemene hygiëne
In het hele hotel wordt frequent schoongemaakt en extra aandacht besteed aan het desinfecteren van sanitaire
voorzieningen en contactpunten zoals deurklinken, liftknopjes en trapleuningen.

Bij aankomst treffen gasten bij de entrees van onze beide gebouwen een desinfectiezuil waar zij hun handen
kunnen reinigen. Onze medewerkers wassen iedere 30 minuten én bij verandering van werkzaamheden hun
handen. Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

In de publieke ruimtes, conferentiezalen en hotelkamers wordt extra geventileerd. Hierdoor kan het op sommige
plekken wat koeler zijn dan normaal.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle publieke binnenruimtes. Gasten die niet over een mondkapje
beschikken kunnen terecht bij onze receptie waar niet-medische mondkapjes verkrijgbaar zijn. Deze kosten €1,00.

Aankomst en vertrek
Om de aankomst en het vertrek van gasten te spreiden hebben we de check-in en check-out tijden verruimd.
Inchecken kan vanaf 12.00 uur 's middags en uitchecken tot 12.00 uur 's middags.

Gasten die een overnachting hebben geboekt ontvangen voorafgaand aan hun verblijf de gezondheidscheck van
het RIVM en worden gevraagd om (vrijwillig) hun naam- en telefoonnummer achter te laten zodat de GGD indien
nodig contact kan opnemen voor een eventueel bron- en contactonderzoek.
Conferentiegasten worden voor hun bijeenkomst per e-mail geïnformeerd over de locatie van hun zaal en de
meest efficiënte route. Extra bewegwijzering zorgt dat de looproutes duidelijk gemarkeerd zijn en gasten elkaar
niet onnodig kruisen.
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ONZE MAATREGELEN VOOR EEN ONBEZORGD VERBLIJF
Ontbijt, lunch en diner
Ontbijten, lunchen en dineren is exclusief mogelijk voor hotel- en conferentiegasten met een reservering.
Conform de richtlijnen van het RIVM serveren we een aangepast ontbijt- en lunchbuffet waarbij elke gast een
eigen serveertang krijgt.
1,5 meter

Er wordt rekening gehouden met het maximale aantal toegestane gasten en we dragen zorg voor voldoende
afstand. Op drukke dagen spreiden we het aantal gasten door te werken met shifts.
KonneKt restaurant, bar & lounge is tot 22.00 uur geopend voor hotel- en conferentiegasten. Gasten mogen
binnenlopen tot 21.00 uur. Alcohol wordt tot 19.45 uur geschonken en mag tot 20.00 uur worden genuttigd. Voor
gasten die na sluiting van het restaurant om 22.00 uur iets willen drinken is er een klein (non-alcoholisch)
assortiment verkrijgbaar bij de receptie. Wij vragen onze gasten om de maatregelen en adviezen van de overheid
te respecteren en deze consumpties op de eigen hotelkamer te nuttigen.

Conferenties
Ruimere opstellingen bieden alle gasten de ruimte om voldoende afstand tot elkaar te kunnen bewaren.
Daarnaast adviseren we gasten om bij het verlaten van de zaalruimte het ‘first in, last out’ principe te volgen. Dit
zodat gasten elkaar ook in de zaal zo min mogelijk hoeven te kruisen.

Alle zalen zijn uitgerust met een ‘hygiënestation’ dat is uitgerust met desinfectiemiddel, tissues en
schoonmaakdoekjes. Daarnaast serven we water per persoon.

Het gebruik van airconditioning is volgens het RIVM in alle ruimtes toegestaan. Daarnaast wordt er in alle ruimtes
extra geventileerd.

Op drukke dagen zullen wij groepen vragen om hun pauzes te spreiden, zo voorkomen wij rijvorming bij de
openbare ruimtes
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