COVID-19 informatie
Onderstaand vind u een samenvatting van de coronamaatregelen
welke afgesproken zijn tussen de Rijksoverheid en Koninklijke
Horeca Nederland, hieraan conformeren wij ons
*
Bij aankomst gelieve te wachten op de aangegeven plaats, tot een
medewerk{st}er u naar uw tafel begeleidt.
*
Voor we uw tafel kunnen wijzen, zijn wij verplicht om een
controle gesprek te voeren in verband met
gezondheidsmaatregelen.
*
Het maximaal aantal gasten voor onze tuin en binnenruimte is
wettelijk vastgesteld op 30 personen.
*
Personen uit 1 huishouden mogen bij elkaar aan tafel zitten, hier
geldt geen 1,5 meter regel voor.
*
U mag met 2 personen uit verschillende huishoudens ook aan 1
tafel zitten, ook hier geldt geen 1,5 meter regel.
*
Bij een groter aantal personen, die niet in hetzelfde huishouden
wonen, mag u met maximaal 2 personen binnen de 1,5 meter
zitten, naar de rest van de groep moet de 1,5 meter regel
gehanteerd worden.
*
U dient zoveel mogelijk aan uw tafel te blijven zitten.
*
Voor de tuin en de binnenruimte is reserveren verplicht. Bij
iedere reservering wordt het volgende zaken vastgelegd. Namen,
telefoonnummers, aantal personen, aankomst/vertrek tijd
worden genoteerd deze gegevens dienen wij 2 weken te bewaren,
hierna worden deze vernietigd.
*
Wij werken niet met tijdsloten of shifts. onze lunchkaart is van
13.00 uur tot 15.00 uur en onze diner kaart van 16.30 tot 21.00
uur.
*
We hebben in deze periode een beperkte aantal tafels, uw
tafelwens kan doorgegeven worden, maar niet gegarandeerd.
*
Krijgt u corona verschijnselen of iemand van uw gezelschap dan
de reservering zo spoedig mogelijk aanpassen.
Bij verblijf in Anton’s Biergarten, op zowel voorterras, binnen of in
de tuin zullen wij u de wettelijke controlevragen stellen.
Wilt u deze niet beantwoorden of u moet 1 van de vragen met “ja”
beantwoord, zal u de toegang tot Anton’s Biergarten geweigerd
moeten worden.
Bij toegang dient u uw handen te ontsmetten met een door ons ter
beschikking gesteld middel en zullen de verblijf/gedragsregels aan
u worden uitgelegd. U wordt naar uw tafel gebracht door een
medeweker
Door het binnengaan/plaatsnemen in Anton’s Biergarten
accepteert u deze wettelijke regels, bij overtreding hiervan zullen
alle kosten die hieruit voorvloeiend op u verhaald worden.
we doen ons uiterste best om uw en onze gezondheid te
waarborgen, wij hopen op uw begrip en medewerking.
Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.

