Wij behouden de veilige 1,5 meter afstand
Zoals bekend heeft de overheid tot nieuwe regelgeving besloten door met ingang van 25 september
toegang tot de horeca alleen toe te staan voor bezoekers die zijn gevaccineerd, recent zijn genezen
van een coronabesmetting of een negatieve test kunnen tonen.
Hoewel wij niet onwelwillend tegenover deze regelgeving staan, is het binnen ons hotel onmogelijk
om aan de naleving hiervan te voldoen.
Zo hebben wij veel gasten die meerdere dagen bij ons verblijven. Op het moment van inchecken kan
een groen vinkje in de CoronaCheck-app worden overlegd. Maar hoe is dit groene vinkje verkregen?
Is dat vanwege een vaccinatie, of heeft iemand een test gedaan die 24 uur geldig is? Deze vragen
mogen wij u niet stellen. Wij kunnen onmogelijk al onze gasten elke 24 uur en/of bij het betreden
van de faciliteiten naar een geldig bewijs vragen.
Daarom is besloten om binnen ons hotel vast te houden aan de veilige 1,5 meter regel. Op deze
manier kunnen wij u een veilig en ontspannen verblijf bieden, zoals wij het afgelopen jaar ook
bewezen hebben. *
In de persconferentie van 14 september werd de veilige afstand van 1,5 meter nogmaals benadrukt,
dit geldt ook na 25 september.
Dit betekent concreet voor u:
-

Dat u zich vrij door het hotel kunt bewegen en wij u niet vragen naar een bewijs.

-

Wij u vragen de 1,5 meter te respecteren t.o.v. andere gasten en medewerkers.
Er is binnen ons hotel voldoende ruimte om dit voor u te waarborgen.

-

Dat u in onze faciliteiten gebruikmaakt van een zitplaats.

Door op deze manier te blijven werken kunnen wij u een veilig en ontspannen verblijf bieden, zoals u
dat van ons gewend bent.
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. bovenstaande neemt u dan contact op met onze
reserveringsafdeling, bij voorkeur per mail in verband met drukte aan de telefoon.

* Voor evenementen met livemuziek en dansgelegenheid in de Zuiderduinzaal of het restaurant geldt
dat wij daar wel vragen om een geldig persoonlijk coronatoegangsbewijs. Bij deze evenementen is de
1,5 meter afstand niet haalbaar, vandaar dat wij u alleen met een scanbare QR-code in de
CoronaCheck-app of een QR-code op papier toegang kunnen verlenen. Dit geldt voor dinnershows en
de feestavonden tijdens Kerst en Oud & Nieuw.

