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◦ Het Covid19 virus heeft een enorme impact op de samenleving. Sinds
maart 2020 zit heel Nederland in een intelligente lockdown. Gelukkig
kunnen we al voorzichtig concluderen dat de positieve lijn is ingezet en
zijn we met elkaar zoekende hoe we via een tijdelijk abnormaal kunnen
groeien naar een gezonde samenleving, allereerst op medisch vlak en
vervolgens ook op economisch en sociaal maatschappelijk vlak.

Introductie

◦ Deze praktische toepassing van maatregelen ten behoeve van de
heropening van de horeca in Eindhoven per 1 juni 2020 is een levend
document wat dient te worden aangepast aan de hand van de actuele
situatie in Nederland. Het hotel-restaurant mag al met aangescherpte
voorzorgsmaatregelen gebruikt worden door hotelgasten en logies.
Omdat deze per 1 juni naar verwachting niet opengesteld wordt voor
andere gasten en er derhalve geen sprake is van een heropening per 1
juni, valt deze sector buiten deze beschouwing.
◦ Het protocol Heropening Horeca, Koninklijke Horeca Nederland 22 mei
2020 is leidraad. Doel van Horeca Eindje vooruit is om een praktische
toepassing van de maatregelen in de horeca in Eindhoven weer te geven.
Dit document heeft dan ook geen juridische status. De wettelijke regels
zoals de noodverordening blijven van toepassing.

De grote drie

◦ Heropening van de horeca in Eindhoven kan alleen onder
de volgende drie voorwaarden:

i

Wij zorgen voor zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tussen
iedereen. Dit geldt voor gezelschappen, personeel, bezorgers en
leveranciers.
- Beperking van het aantal gasten tegelijkertijd aanwezig.
- Online reserveren voor binnen locaties is verplicht.

i

Wij zorgen voor voldoende en heldere informatie voor onze
gasten
- Gastvrij en goed geïnformeerd personeel.
- De gasten krijgen een intake om te bespreken of er
gezondheidsklachten zijn.
- Instructies voor iedereen zijn helder en duidelijk aangegeven.
Wij zorgen voor extra hygiëne maatregelen.
- Vlakke oppervlakten zoals tafels, stoelen en menukaarten
worden na elk gezelschap gereinigd.
- Desinfecteren van contactpunten.
- Persoonlijke beschermingsmaterialen waar nodig.

Costumor
Journey
◦ Aankomst, verblijf en vertrek voor de gasten in
een restaurant, café en de fastservice.

Aankomst restaurant/café
◦ De gast heeft vooraf een reservering gemaakt in dag of tijdsdelen.
Informeer de gast op het moment van digitaal reserveren over de
algemene richtlijnen voor gasten. Indien mogelijk bevestig de afspraak
per mail. Bij een telefonische reservering neem je deze richtlijnen
telefonisch door. Een voorbeeld van deze algemene richtlijnen voor
gasten is als bijlage toegevoegd.

◦ Over de route naar de entree is van te voren nagedacht. Wachtrijen zijn
per locatie maatwerk. Indien een wachtrij nodig is, is er sprake van een
zichtbare 1,5 meter markering. Uw gastheer/vrouw tevens aangestelde
protocol functionaris voorziet in de intake van de gasten. Een voorbeeld
van deze intake is als bijlage toegevoegd. De gast wast zijn handen met
water en zeep of met desinfecterende handgel.

Aankomst op het terras
◦ De gast heeft geen verplichting te reserveren. Er is vooraf een plan gemaakt over de locatie specifieke
wachtrij. Er is rekening gehouden met calamiteitenroutes en vluchtwegen. Er is een duidelijke aankomst
locatie gecreëerd waar de regels voor de gasten goed te lezen zijn. De gastheer/vrouw tevens aangestelde
protocol functionaris voorziet in de intake van de gasten. De gast wast zijn handen met water en zeep of met
desinfecterende handgel.

Verblijf in een
binnenruimte
◦ Vooralsnog geldt dat per 1 juni 2020 max 30
gasten in een gebouw aanwezig mogen zijn.
Voor gebouwen met meerdere functies zoals
een warenhuis met restaurant geldt hierop een
uitzondering mits de bezoekersstromen van
elkaar gescheiden kunnen worden. Het is niet
toegestaan om binnen één horecabedrijf 30
gasten per afzonderlijke ruimte toe te staan.
Indien er afgehaald wordt in het restaurant dient
deze ( max 3 personen) mee gecalculeerd te
worden in de capaciteit. Toiletbezoek van gasten
vanuit het terras is kortstondig en hoeft niet
meegerekend te worden.

Restaurants
◦ Tafels met stoelen
dienen 1,5-meter uit
elkaar te worden. Er
komt een pilot om te
testen of het plaatsen
van een schot kan
helpen om verspreiding
van het virus tegen te
houden. Of deze
opstelling is toegestaan
zal later volgen.
◦ Meer dan 2 personen
aan één tafel zijn
uitsluitend toegestaan
als dit personen betreft
die een gezamenlijk
huishouding voeren.

◦ Aan tafel krijgen de gasten zo veel als mogelijk
vaste medewerkers aangewezen die de
bestellingen opnemen, uitserveren en afruimen
terwijl de gasten aan tafel zitten. Werk indien
mogelijk met sectoren zodat het aantal contacten
beperkt blijft. Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor de medewerkers zoals mondkapjes en
handschoenen zijn facultatief.
◦ Pas de toiletvoorziening aan zodat ook op het toilet
anderhalve meter afstand gegarandeerd kan
worden. Sluit indien nodig wasbakken en urinoirs af
en creëer een goed aangegeven wachtruimte.
Reinig de toiletten regelmatig zonder aanwezige
gasten.
◦ Creëer indien mogelijk een vaste plek voor
kinderwagens, rollators en andere hulpmiddelen
zodat er geen blokkades in looproutes ontstaan.

◦ Ook in het café geldt maximaal 30 personen aanwezig
exclusief al het personeel. Met toiletbezoek vanuit het
eventuele terras hoeft geen rekening gehouden te
worden qua aantallen maar met eventuele
afhaalbezoekers (max 3 pers. tegelijkertijd) wel.

Het café

◦ Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer
personen die een gezamenlijk huishouding vormen
zitten of staan. Tussen het ene en het andere
gezelschap aan de bar zit anderhalve meter ruimte. Alle
overige gasten dienen zittend plaats te nemen zoals
beschreven bij de restaurants.

Fastservice
◦ Voor de fastservice zoals cafetaria’s, lunchrooms en ijssalons geldt dat per 1 juni consumptie ter plekke ook
weer mogelijk is onder dezelfde voorwaarden van de restaurants. De afhalers (maximaal 3 pers.
tegelijkertijd) dienen te worden mee gecalculeerd. Toiletbezoek van gasten vanuit een terras hoeft niet te
worden meegerekend.

Verblijf in een buitenruimte
◦ Er is geen beperking in bezoekersaantallen. Wel geldt er een verplichte consumptie en dienen alle gasten
zittend plaats te nemen. De inrichting van het terras dient onder dezelfde voorwaarden te gebeuren als het
restaurant.

◦ Flexibele terrasregelgeving
◦ Binnen de reguliere regelgeving vanuit de veiligheidsregio’s, daarin aangestuurd door het kabinet, wil de
gemeente ruimte geven aan de horeca en maatwerk leveren. Terrassen mogen groter zijn om horecagasten
binnen de 1,5-meter aanpak beter te kunnen bedienen. Er zijn collectieve plannen gemaakt welke afzonderlijk
worden beoordeeld met de intentie om meer ruimte toe te staan dan nu volgens de geldende regels mogelijk
is.

Verblijf in een buitenruimte
◦ Plaatsing van objecten op terras
◦ Voor het plaatsen van tijdelijke objecten zoals overkappingen en schotten wordt, onder voorwaarden, toestemming verleend.
De ondernemer heeft een meldingsplicht waarbij de aanvraag snel kan worden getoetst. Het terras dient wel aan de bovenzijde
of aan drie zijden open te zijn.

◦ Openingstijden terrassen
◦ Terrassen in woonwijken mogen tot 23.00 uur worden geëxploiteerd. In de overige gebieden mogen terrassen worden
geëxploiteerd gelijk aan de sluitingstijd van het horecabedrijf. De terrassen in de woonwijken zouden tijdelijk een collectieve
ontheffing kunnen krijgen om tot 24:00 uur geopend te kunnen blijven. Na de evaluatie van de eerste openingsdag zal

bekeken worden of dit punt kan worden toegepast.

◦ Buitenbar
◦ Om kruisbewegingen van binnen naar buiten te voorkomen kunnen er buitenbars geplaatst worden. Hiervoor dient een
aanpassing op artikel 35 uit de horecawet gemaakt te worden waardoor de plaatsing langer dan 12 aangesloten dagen tijdelijk
wordt toegestaan. Het plaatsen van een buitenbar heeft een meldingsplicht. Na de evaluatie van de eerste openingsdag zal
bekeken worden of dit punt kan worden toegepast.

Vertrek
◦ Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik
van contactloze middelen zoals pin of
creditcard.
◦ Uitgang van ingang scheiden indien mogelijk.

Begrippen
◦ Gezelschap: mensen die gezamenlijk een
huishouden voeren of een sociale eenheid
vormen zoals een gezin, partners, huisgenoten,
voor zover zij volgens de basisregistratie
personen op het zelfde adres woonachtig zijn.
◦ Intake: telefonische, digitale of live afgenomen
vragenlijst conform de checklist van de
Rijksoverheid.
◦ Horeca inrichting: het maximaal aantal
bezoekers is gelimiteerd aan een horeca
inrichting. Hiermee wordt gedoeld op een
horecabedrijf op basis van een adres.

Bijlage 1 algemene
richtlijnen voor gasten
◦ Meer dan twee personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als er sprake is van een
gezamenlijk huishouden. Bij een reservering vanaf 3 personen zullen wij je bevragen of het
gezelschap een gezamenlijk huishouden betreft. Wij controleren de samenstelling van het
gezelschap niet en verzoeken je het gezelschap samen te stellen conform de richtlijnen van het
RIVM.
◦ Aan tafel krijg je zo veel als mogelijk vaste medewerker toegewezen en nemen wij je bestelling op,
serveren wij uit en halen wij af terwijl je aan tafel zit. Houd 1,5 meter afstand tot de andere gasten
en medewerkers.
◦ 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)
◦ Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact
◦ 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 leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
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