
 

 

           Horecaprotocol kantine Hapse Boys 

Welkom in onze kantine! Lees eerst de corona afspraken door en houd je aan de regels! 

Hierbij de belangrijkste 8 regels waar iedereen zich aan heeft te houden:  

1. We houden ons aan de regels zoals door het RIVM voorgeschreven.  
2. Heb jij of heeft iemand in je huishouden klachten? Blijf dan thuis, laat je testen en kom niet 

naar Hapse Boys! 
3. Vul het gezondheidsformulier in (op papier of digitaal), zodat contactonderzoek kan worden 

uitgevoerd bij een mogelijke besmetting; 
4. Gebruik de beschikbare desinfectiemiddelen; 
5. Volg de looproute zoals aangegeven; 

a. Gebruik de ingang langs veld 3 
b. Gebruik de uitgang via de garderobe 
c. In de kantine is (zoveel mogelijk) sprake van eenrichtingsverkeer. 

6. Maak gebruik van een vaste zitplaats en houd 1,5 meter afstand;  
7. We maken gebruik van kuchschermen bij de bar en in de keuken; 
8. Betaal bij voorkeur met pin. 

Wij gaan ervan uit dat deze regels door iedereen worden nageleefd. Volg instructies van 
kantinepersoneel en coördinatoren op.  

Indien dit niet het geval is, kan worden besloten om toegang tot kantine en Sportpark De Berkte voor 
onbepaalde tijd te ontzeggen.   

Protocol 

Met ingang van 1 juli 2020 mag er weer normaal worden gevoetbald, maar is ons sportpark De 
Berkte in verband met de reguliere zomerstop gesloten. Na de zomervakantie 2020 zal het sportpark 
weer worden opengesteld voor trainingen en het spelen van wedstrijden. Ook de kantine is vanaf dat 
moment weer in gebruik. 

Het gebruik van sportkantines is toegestaan, maar wel gebonden aan strenge regels, die door de 

gemeente worden gehandhaafd. Dit protocol is gebaseerd op:  

- De Noodverordening COVID-19, die de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord 

gedagtekend 30 juni 2020 heeft vastgesteld; 

- De richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland (KNH) per 10 augustus 2020. 

Algemene richtlijnen 

1. In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter 

afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben een vaste zitplaats en worden 

hygiënemaatregelen nageleefd.  

2. Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 

1,5 meter afstand.  

3. De verkeersstromen, rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen, moeten 

goed gescheiden blijven.  

4. Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats.  



 

5. Alle eet- en drinkgelegenheden werken met reservering (kan ook bij de 

ingang), gezondheidscheck, registratie van contactgegevens en vaste zitplaats. 

Dit geldt voor binnen én buiten.  

6. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand 

van elkaar hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 

18 jaar of ouder. Een ID check op leeftijd is vereist. 

Algemene richtlijnen voor medewerkers: 

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken. 

2. Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het 

opnemen van de bestelling. Of deel samen met de menukaart een hand-out aan de gasten 

uit.  

3. Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bijvoorbeeld 

de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.  

4. Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd. 

Algemene richtlijnen voor de gasten:  

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 

a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten  

b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.  

2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.  

3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.  

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of 

griepklachten.  

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  

6. Was bij binnenkomst grondig je handen.  

7. Was na het toiletbezoek grondig je handen.  

8. Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel).  

9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/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. 

Specifieke richtlijnen voor cafés: 

Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor cafés. Deze sector wordt ook wel de natte horeca 

genoemd. Over het algemeen kunnen gasten in deze gelegenheden tegen betaling drinken en vaak 

ook eten. Hieronder valt de kroeg om de hoek, maar ook een eetcafé.  

- Werk met reserveringen (mag ook bij de ingang) en een controlegesprek, registratie van 

contactgegevens en wijs een vaste zitplaats toe.  

- Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten 

wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan.  

- Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (met water en zeep of met een 

desinfecterende handgel).  



 

- Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de 

binnenkomst.  

- Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een 

gezamenlijke huishouding vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De 

afstand ten opzichte van de volgende persoon of de volgende groep personen moet 1,5 

meter bedragen. 

- Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, mogen 

binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. De afstand ten opzichte van de volgende 

persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter bedragen.  

- Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen medewerkers en gasten maar ook gasten onderling).  

- Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 

1,5 meter aan tafel of aan de bar de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de 

gasten aan tafel/bar zitten.  

- Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.  

- Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of 

creditcard.  

Keuken 

- Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.  

- Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van 

elkaar komen.  

- Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften 

RIVM.  

- Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  

Richtlijn voor terras 

- Als het terras voor (een) ingang van de horeca-inrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor 

een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is.  

- Werk met reserveringen (mag ook bij de ingang) en een controlegesprek, registratie van 

contactgegevens en wijs een vaste zitplaats toe. Als het een groep betreft van drie of meer 

personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. 

Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen. 

- Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.  

- Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.  

- Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen , mogen 

binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. De afstand ten opzichte van de volgende 

persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter bedragen  

- Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand 

van elkaar hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 

18 jaar of ouder. Een ID check op leeftijd is vereist.  

- Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor 

personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 

meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal 

gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de 

veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op 

terrassen in de horeca (zie bijlage C) en zijn opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 

juni 2020.  

- Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten.  



 

- Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als 

pin of creditcard. 


