
VEILIG EN VERTROUWD PROTOCOL 
VOOR MEETINGS & EVENTS

RICHTLIJNEN VOOR BEZOEKERS

De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren, 

accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten en hun 

medewerkers: 

 о Houd minimaal 1,5 meter afstand 

 о Zorg voor goede hygiëne

 о Was regelmatig uw handen

 о Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog

 о Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg

 о Schud geen handen 

 о Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts 

 о Blijf thuis wanneer huisgenoten koorts hebben

Voorafgaand aan uw bijeenkomst
 о Registreer altijd vooraf uw bezoek bij de organisator van de bijeenkomst.

 о Reis zoveel mogelijk alleen en in het geval van Openbaar Vervoer zoveel mogelijk  

 buiten de spits. 

 о Lees de bevestiging en de bijbehorende informatie goed door.

 о Neem kennis van de protocollen en richtlijnen ten tijde van registratie en bij  

 wijziging hiervan.

 о Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers geïnformeerd door de  

 organisator van de bijeenkomst. 

 о Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten.

 о Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben.

Tijdens de bijeenkomst 
 о Neem de hygiënemaatregelen in acht.

 о Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.

 о Meld u na aankomst op de locatie bij de ontvangstbalie.

 о Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.

 о Volg de binnen de locatie gecommuniceerde richtlijnen.

 о Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke, toezichthouders  

 en medewerkers.

De locatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten en/of 

koorts van toegang tot de locatie en/of deelname aan bijeenkomsten uit te sluiten. Dat 

geldt ook voor bezoekers die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven.



WELCOME
In our hotel we use the following precautions:

Verkoudheid of griep? Blijf thuis!
Feeling sick? Stay at home! 

Houd gepaste afstand.
Please keep safe distance.

Was regelmatig uw handen. 
Wash your hands regularly.

Volg altijd onze aanwijzingen.
Always follow our directions. 

Hoest/nies in uw elleboog.
Cough/sneeze in your elbow.

Betaal contactloos. 
Pay by card.

Indien aangegeven volg 
onze looproute.

If indicated, follow the walking route.

Voorkom handcontact.
Avoid hand contact.

WELKOM
In ons hotel hanteren wij de volgende voorzorgsmaatregelen:

1,5M

#SAFETYFIRST
VEILIG EN VERTROUWD


