
 

 

 

 

 

 

Betreft:  Protocol Heropening Het Lokaal Drunen 

Datum:  1 juni 2020 

 

1. Disclaimer en aansprakelijkheid 

 

1.1 Disclaimer 

Dit protocol wordt aangepast naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en adviezen van de 

overheid. Als er richtlijnen of maatregelen veranderen, zullen wij deze zo snel mogelijk in dit protocol 

aanpassen.  

 

1.2 Aansprakelijkheid 

Wetten en noodverordeningen gaan voor dit protocol. Belangrijk om te weten is dat dit protocol 

geen juridische status heeft. Hierdoor zijn wij niet aansprakelijk voor de gegeven richtlijnen en 

maatregelen. Zo verwachten we dat iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt. 

 

Daarom hanteren wij dit protocol. Bij veranderingen door de lokale gemeente en/of overheid gelden 

deze richtlijnen.  

 

1.3 Hoofdlijnen 

Belangrijk om te weten is dat dit protocol een belangrijk algemeen document is. Dit document bevat 

de hoofdlijnen van het RIVM en de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Algemene uitgangspunten 

 

 

1. Dit protocol is voor de heropening van ons bedrijf en bestaat uit een aantal onderdelen.  

Algemene richtlijnen gelden voor: 

 - De ondernemer. 

 - De medewerkers. 

 - De gasten. 

 - De leveranciers. 

 

2. Belangrijk is dat de richtlijnen duidelijk en hanteerbaar zijn voor de ondernemer, de medewerkers, 

de gasten en de leveranciers. 

 

3. De ondernemer, de medewerkers, de gasten en de leveranciers houden zich aan de richtlijnen van 

het RIVM. We doen een beroep om deze richtlijnen strikt na te leven. 

 

4. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor het gedrag van de gasten en/of leveranciers, 

na het er op aanspreken van ons beleid, met betrekking tot overtreding van de regels van ons 

protocol en de regels van het RIVM. 

 

5. Wij zorgen dat we open kunnen volgens de regels van de 1,5 meter samenleving en houden 

toezicht dat er geen grote aantallen gasten gaan groeperen op en vóór onze locaties. 

6.In ons bedrijf, op terras en restaurant gedeelte houden we voldoende ruimte tussen de tafels, wel 

mogen gasten met 2 en 4 (1 gezin) personen aan tafel zitten, na gezondheidscheck. 

 

7. Wij maken onze regels/afspraken zichtbaar: 

 - Bij de ingang van het terras en op het terras. 

 - Bij de ingang van het restaurant. 

 - Bij de ingang voor de leveranciers. 

 - Bij de ingang voor de medewerkers. 

 - Op de website en op Facebook. 

 - Bij de toiletten  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  Protocolbepalingen  

3.1 Algemene richtlijnen voor de gasten 

 - Houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers, 

   Uitzonderingen: 

  a. Per tafel maximaal 2 personen tenzij het gaat om een 

      om een gezin die uit meerdere personen bestaat. 

  b. Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar  

      zitten. 

  c. Op het terras mogen alleen zitplaatsen zijn. (kruk of stoel is toegestaan) 

 - Als u verkouden bent of griepverschijnselen hebt, blijf thuis! 

 - Wij mogen gasten toegang ontzeggen bij verdenken van de 

            symptomen. 

 - Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. 

 - Reinig bij binnenkomst grondig uw handen. 

 - Reinig na het toilet bezoek grondig uw handen. 

 - Betaal gelieve met pin/contactloos/telefoon. 

 - Wanneer u uzelf niet houdt aan onze regels of de regels van het 

   RIVM kan u de toegang ontzegd worden. Boetes die dankzij u 

   aan ons bedrijf gegeven worden, worden op u verhaald. 

 

3.2 Toezicht en naleving van de protocol regels 

Veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat bij ons bovenaan de protocolregels. Er 

worden medewerkers aangewezen die voldoende informatie hebben betreft de protocol regels en 

zullen hier actief op controleren dat iedereen deze regels naleeft. 

 

3.3. Huishoudelijk regelement 

 

- Volg de aanwijzingen van onze medewerkers. 

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

- Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en onze medewerkers. 

- Volg de looproutes op onze locatie. 

- Bent u verkouden of heeft u koorts- griepklachten wordt u de toezegging tot onze locatie   

  geweigerd. 

- Na toilet bezoek goed uw handen desinfecteren volgens de richtlijnen van het RIVM. 

- U wordt naar een tafel begeleid. 

- Wij verzoeken u zoveel mogelijk te blijven zitten met uitzondering van toilet bezoek. 

- Het is mogelijk om uitsluitend binnen te reserveren. 

 - Maximaal 2 personen per tafel, met uitzondering van een gezin bestaande uit één huishouden, dan  

   maximaal 6 personen 



 

 

 

 

- Wij leven strikt de regels van het SVH na. Dit bekent dat bij overtreding van de huisregels,  

  alcohol/drugs regels en agressie wij u de toegang mogen ontzeggen of verwijderen  

  van onze locatie. 

- Tafels en stoelen mogen niet verschoven of bij elkaar geplaatst worden. 

 

Gezondheidscheck 

 

 



 

 

 

 

Richtlijnen Het Lokaal  

Vanaf 1juni 2020, 7 dagen per week geopend! 

Maandag:   11:30-22:00 

Dinsdag:   11:30–23:30 

Woensdag:  11:30–23:30 

Donderdag:  11:30–23:30 

Vrijdag:   10:00–00:30 

zaterdag  11:30–00:30 

zondag   11:30–22:00 

 

Ontvangst: 

U maakt gebruik van de normale in- en uitgang. Het terras is omheind, zodat er 1 ingang ontstaat om 

het terras te betreden. Bij wordt u ontvangen door een van onze medewerkers. U desinfecteert uw 

handen dan met de daarvoor bestemde hygiëne-zuil die bij de ingang van het terras staat. U wordt 

gevraagd om een kaartje in te vullen met de vraag of u eventuele gezondheidsklachten heeft. Als dit 

kaartje correct ingevuld is, u naar uw tafel begeleid. De medewerker zal nog kort uitleg geven over 

de manier van bestellen via de QR-code.  

Vertrek: 

Nadat u heeft afgerekend bij een van de medewerkers zal de tafel grondig gereinigd worden. De 

tafel, stoelen, menukaart en ook de peper en zout vaatjes. U kunt via de ingang waar u ook bent 

binnen gekomen ook vertrekken. 

Reserveren: 

Binnen in Het Lokaal: 

– Reserveren is mogelijk voor 2 personen aan 1 tafel. Bij meerdere personen wordt de groep 

verdeeld over meerdere tafels. 

– Het is mogelijk om te reserveren als u komt lunchen of dineren. 

– Voor de borrel kunt u vanaf 21:00 uur reserveren. 

– In verband met de beperkte capaciteit kunt u uitsluitend reserveren voor 

1 tijdsblok. 

 

 

 



 

 

 

 

Tijdsblok:            Aankomst:          Vertrek*:                             

Lunch                        11.30         tot         12.45 

Lunch                        13.00         tot         14.45 

Lunch                        15.00         tot        16.45 

Diner                         17.00         tot        18.45 

Diner                         19.00         tot        20.45 

Borrel                        21.00         tot       sluit 

*Uiteraard is het mogelijk om na dit tijdsblok nog even na te borrelen op het terras (indien de 

beschikbaarheid het toelaat). 

Buiten op het terras: 

– Ook op het terras zijn wij alle dagen geopend vanaf 11:30 uur. 

– Op het terras is het helaas niet mogelijk om te reserveren. 

– Ben er op tijd bij om een mooi plekje uit te zoeken! 

7 dagen in de week reserveren: 

Telefonisch: tussen 10:00 – 17:30u. 

Per mail: Uw reservering is definitief na bevestigingsmail. U krijgt binnen 24 uur een reactie. 

Meerdere blokken voor dezelfde reservering is helaas niet mogelijk. Binnen reserveren, is ook binnen 

uw lunch, diner of borrel. 


