
Van harte welkom bij de Spetsers 

Inleiding 
Van harte welkom in Merksplas, in ons clubhuis en op ons terras. 
Door de Covid-19 pandemie hebben we onze normale werkwijze enigszins moeten aanpassen. 
We volgen hierbij de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen en deze van Horeca Vlaanderen. 
 

Verplichte registratie via QR-code 
Vriendelijk verzoek om uzelf te registreren via de QR-code op deze pancarte. 
 

 
 
Scan de code met uw GSM – Vul uw persoonlijke gegevens in – Druk op de verzendknop. 
Opgelet! Als u zich bij de inkom reeds registreerde, is het NIET nodig om dit een 2de keer te doen bij 
bezoek aan de kantine of terras. Dank voor uw begrip en medewerking. 
 

Coronaproof 
De tafels staan zo opgesteld dat de minimum afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt. 

Voor elke rij tafels in de kantine hebben we een ‘servicetafel’ geïnstalleerd waarop de dranken 

geserveerd worden. 

Vriendelijk verzoek om het meubilair niet te verplaatsen en geen stoelen bij te schuiven.  Na elk 

gebruik worden de tafels ontsmet. 

 

Bediening aan tafel 
Onze ‘garçons’ halen jullie bestelorder op en bedienen jullie vervolgens aan tafel. 

Dranken moeten zittend geconsumeerd worden. 

Er is geen bediening aan de toog. 

 

Mondkapje 

Aan tafel moet u geen mondkapje dragen. 

Bij elke verplaatsing in de kantine (toiletbezoek, aankoop jetons, naar de uitgang) is het dragen van 

een mondkapje verplicht. 

 

Jetonautomaten 
Er bevinden zich twee jetonautomaten in de kantine, eentje vooraan bij de toiletten en een tweede 

achteraan bij de uitgang. 

De jetons die u ontvangt zijn ontsmet en dus veilig in gebruik. 

 

Looprichting 

Jullie kregen toegang tot de kantine en het terras via trap 1. 

Vriendelijk verzoek om de kantine via trap 2 = kant scorebord te verlaten. 

Op deze wijze wordt ‘kruisend verkeer’ tot een minimum beperkt. 

 



Hou het veilig 

Draag een mondkapje waar nodig – Ontsmet regelmatig je handen – Houd 1,5 meter afstand. 

 


