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1. Algemeen 

In navolging van het besluit van de overheid om alle horeca in Nederland te sluiten heeft 
Restaurant de Zeeger op 15 maart 2020 de deuren gesloten. Wij zijn blij dat ons restaurant nu 
onder voorwaarden weer open mag waarbij 1,5 meter afstand tussen gasten en personeel 
onderling en tussen gasten en personeel het uitgangspunt is. In dit protocol wordt op detailniveau 
beschreven hoe Restaurant de Zeeger weer op een verantwoorde wijze en in lijn met de 
richtlijnen van de overheid en het RIVM open kan gaan, waarbij de kans op besmetting tot een 
minimum wordt beperkt. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand. 

Restaurant de Zeeger is gevestigd bij Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn op de Kromme 
Aarweg 5. De Zeeger beschikt in het clubhuis van Golfclub Zeegersloot over een ruimte die dient 
als restaurant. Aan het restaurant grenst een terras.  

Dit protocol is gebaseerd op het Protocol Heropenen Horeca van de Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN). Dit protocol is te raadplegen via https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol-
Heropening-Horeca-KHN_22052020.pdf.  

 
2. Algemene uitgangspunten 
Bij de heropening van Restaurant de Zeeger worden de volgende uitgangspunten in acht 
genomen:  
 
• Horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen 

van de overheid en het RIVM; 
• De ondernemer en bedrijfsleider zijn verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het 

protocol worden nageleefd. Zij spreken gasten en personeel aan bij het niet naleven van de 
regels. Wanneer gasten de regels niet willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken, dan 
schakelt de ondernemer of de bedrijfsleider aanwezige bestuursleden of de manager in. In 
het uiterste geval kan de ondernemer of de bedrijfsleider boa’s of andere handhavers 
inschakelen. 

• Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote 
aantallen gasten. 

• Restaurant de Zeeger communiceert de afspraken zoals deze zijn geformuleerd in dit 
protocol zichtbaar op de terrassen, bij de alle ingangen van de horecavestiging, binnen de 
horecavestiging en op de website en social media. Een kopie van de huisregels die zijn 
opgesteld ten behoeve van de heropening op 1 juni is als bijlage toegevoegd aan dit protocol 
(bijlage 1).  

 
3.   Algemene richtlijnen voor Restaurant de Zeeger: 
 

• Restaurant de Zeeger zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat 
geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers en gasten.  

• Restaurant de Zeeger handhaaft met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Als 
de ondernemer niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk.  

• Restaurant de Zeeger is extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met 
een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.  

• Restaurant de Zeeger zorgt voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire 
voorzieningen en de pinterminals.  

• Restaurant de Zeeger draagt zorg voor het grondig schoonmaken van tafels, stoelen en 
menukaarten als gasten het bedrijf hebben verlaten. 
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• Restaurant de Zeeger instrueert haar medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. 
handen wassen) die zij in acht moeten nemen en voorziet ze van hygiënische 
hulpmiddelen (desinfecterende handgel en handschoenen).  

 
4. Algemene richtlijnen voor medewerkers van Restaurant de Zeeger 
Restaurant de Zeeger heeft op 1 juni 2020 23 medewerkers in dienst. Voorafgaand aan de 
heropening van het restaurant worden alle medewerkers geïnstrueerd over de 
voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, en die worden beschreven in dit protocol. In het 
bijzonder worden de volgende op de algemene richtlijnen van het RIVM gebaseerde richtlijnen 
gecommuniceerd naar de medewerkers:  
 

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

• Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt 
(bijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.  

• Wijs zowel gasten als je collega’s erop als de regels niet na worden geleefd.  
 

De ondenemer en/of de bedrijfsleider zien toe op de naleving van deze richtlijnen en spreken 
medewerkers aan bij niet-naleving van deze richtlijnen.  
 
5. Algemene richtlijnen voor gasten van Restaurant de Zeeger 
 
De volgende richtlijnen gelden voor gasten van Restaurant de Zeeger:  
 
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 

o aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

o aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 

• Reserveren voor het restaurant (binnen) is verplicht. Op het terras is dit niet verplicht. Bij een 
reservering is Restaurant de Zeeger verplicht de naam, het e-mailadres en het 
telefoonnummer van de gast te noteren. Bij een eventuele uitbraak van het coronavirus 
onder een van onze gasten maakt dit het contactonderzoek door de GGD eenvoudiger.  

• Op het terras van Restaurant de Zeeger mag je alleen zitten, niet staan. 
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt 
• Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten 
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 
• Was bij binnenkomst grondig je handen 
• Was na het toiletbezoek grondig je handen 
• Betaal contactloos (pin of mobiel) 
• 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. 

 
Deze richtlijnen worden duidelijk en zichtbaar bij de entree van het restaurant en het terras 
gecommuniceerd naar de gasten.   
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6. Toezicht en naleving van de protocolregels 
 
De veiligheid van onze gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze 
protocolregels. Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de 
naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.  
 
7. Specifieke richtlijnen voor Restaurant de Zeeger 
 
Hieronder volgen specifieke richtlijnen voor Restaurant de Zeeger. De richtlijnen zijn 
gespecificeerd per ruimte.  
 
7.1. Restaurant 
 
Bij binnenkomst: 
• Ophoping van gasten bij de ingang wordt voorkomen door uitsluitend te werken met 

reserveringen. Naar gasten wordt duidelijk en zichtbaar gecommuniceerd dat een 
reservering voor het restaurant verplicht is. Gasten kunnen telefonisch reserveren of bij een 
van onze medewerkers.  

• Bij ontvangst vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s 
zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan wort de 
toegang geweigerd voor de gast/gasten. Voor het voeren van het controlegesprek wordt 
gebruikgemaakt van het script dat beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Dit script is 
toegevoegd als bijlage (bijlage 2). 

• Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek 
gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is 
dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.  

• Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan begeleid de ondernemer of bedrijfsleider de gasten op 
gepaste afstand naar hun tafel.  

• Restaurant de Zeeger brengt 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.  

• Alle gasten moeten bij binnenkomst hun handen wassen met water en zeep of met een 
desinfecterende handgel. Deze hygiënemiddelen stelt Restaurant de Zeeger beschikbaar bij 
de entree.  

 
Overige richtlijnen voor in het restaurant: 
• Restaurant de Zeeger zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand tussen gasten die aan 

verschillende tafels zitten.  
• Restaurant de Zeeger staat uitsluitend toe dat meer dan 2 personen aan een tafel binnen 1,5 

meter van elkaar zitten wanneer de personen een gezamenlijke huishouding vormen.  
• Als het controlegesprek bij binnenkomst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers binnen 

1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan 
tafel zitten.  

• Om het risico op besmetting verder de minimaliseren heeft Restaurant de Zeeger 
geïnvesteerd in een kassasysteem waarbij gasten zelfstandig met hun smartphone een 
bestelling kunnen plaatsen en afrekenen. Hierdoor wordt het contact tussen gasten en 
medewerkers verder verkleind.  

• Wanneer de gasten het restaurant hebben verlaten worden tafels, stoelen en menukaarten 
grondig gereinigd, alvorens nieuwe gasten aan diezelfde tafel te ontvangen.  

• Gasten wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van contactloze middelen als 
pin, creditcard of smartphone.  
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7.2. Keuken 
• In de keuken zijn werkplekken 1,5 meter van elkaar gerealiseerd.  
• Permanente kruislijnen in de keuken worden zo veel mogelijk voorkomen zodat collega’s niet 

binnen 1,5 meter van elkaar komen.  
• Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften van 

het RIVM.  
• Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.  

 
7.3. Terras 
• Het terras is fysiek bereikbaar vanaf een aantal plekken, zowel vanuit binnen als buiten. Met 

fysieke afschermingen is de toegang tot het terras beperkt tot vanuit het restaurant. Op deze 
manier wordt het mogelijk gemaakt om de toegang tot het terras controleerbaar te houden, 
en om een controlegesprek uit te voeren.  

• Evenals gasten die in het restaurant willen zitten wordt een controlegesprek gevoerd. Als uit 
dit gesprek blijkt dat er gezondheidsrisico’s zijn, wordt de toegang tot het terras geweigerd. 
Voor het voeren van het controlegesprek wordt gebruikgemaakt van het script dat 
beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Dit script is toegevoegd als bijlage (bijlage 2).  

• 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 1,5 meter 
afstand tot elkaar te waarborgen.  

• Als het controlegesprek bij binnenkomst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers binnen 
1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan 
tafel zitten.  

• Om het risico op besmetting verder de minimaliseren heeft Restaurant de Zeeger 
geïnvesteerd in een kassasysteem waarbij gasten zelfstandig met hun smartphone een 
bestelling kunnen plaatsen en afrekenen. Hierdoor wordt het contact tussen gasten en 
medewerkers verder verkleind.  

• Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.  
• Restaurant de Zeeger zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan 

verschillende tafels zitten.  
• Meer dan 2 personen aan een tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend 

toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.  
• Nadat gasten het terras hebben verlaten worden tafels, stoelen en menukaarten grondig 

gereinigd.  
• Evenals in het restaurant wordt gevraagd zo veel mogelijk af te rekenen met contactloze 

middelen.   
• Gasten dienen het terras te verlaten vanaf de zijkant van het terras. Op deze manier hoeven 

gasten niet opnieuw via het restaurant het gebouw te verlaten via dezelfde route waarop 
gasten het restaurant en terras binnenkomen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
gebruik van sanitaire voorzieningen, die slecht toegankelijk zijn vanuit het restaurant. Om te 
voorkomen dat er groepsvorming ontstaat voor de toiletten zijn markeringen aangebracht 
zodat gasten op veilige en gepaste afstand kunnen wachten op het toilet 
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Bijlage 1: Huisregels Restaurant de Zeeger  

 

Bijlage 2: Script gezondheidscontrole Rijksoverheid  
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Bijlage 3: inrichting restaurant en terras, 1,5 meter afstand
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