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Bij ons staan onze standaarden in service, kwaliteit en hygiëne hoog in het vaandel. De huidige 
ontwikkelingen vragen om meer concrete acties. Al onze nieuwe standaarden hebben we 
samengevat in ‘‘onze sprankelende hygiëne beloftes’’. Dit om u en uw gasten optimaal te kunnen 
ontvangen. Rekening houdend met de vastgestelde richtlijnen en in de wetenschap dat wij 
constant leren en aanpassen volgen hier onze beloftes aan u: 

TEAM 
♥ Wij wassen elke 20 minuten onze handen.
♥ Ons team communiceert en werkt volgens de 1,5 meter richtlijnen.
♥ Onze keukenproductie is volledig HACCP ingericht en voldoet aan de hoogste 

standaarden, uiteraard met volle aandacht op persoonlijke hygiëne.
♥ Onze bar- en cateringmedewerkers dragen latex handschoenen.

SCHOONMAAK
♥ Onze toiletten worden tenminste elke 60 minuten gereinigd.
♥ Handgrepen (trapleuningen, deurknoppen etc.) worden met grote regelmaat 

gereinigd.
♥ Op centrale punten zijn voldoende desinfecterende middelen aanwezig voor gebruik.
♥ Na iedere bijeenkomst worden alle stoelen en tafels grondig gereinigd en startklaar 

gemaakt voor het volgende event.

VOORZORG
♥ Garderobes, ontvangstbalies en drankenstations zijn verruimd en uitgebreid.
♥ Op plekken waar rijvorming kan ontstaan zorgen wij door markering op de grond 

zodat de 1,5 meter richtlijnen duidelijk zijn aangeduid.
♥ Middels signing op locatie communiceren wij duidelijk welke maatregelen zijn 

getroff en.
♥ Tijdens ieder event is een preventiemedewerker aanwezig die alle standaarden actief 

controleert en waar nodig verscherpt.
♥ De preventiemedewerker is duidelijk herkenbaar aan zijn of haar oranje hart button.
♥ Bij binnenkomst zal de vragenlijst rondom gezondheidsrisico’s met u en onze 

medewerkers worden doorgenomen.

UNICITEIT
♥ Wij kunnen meerdere toegangen ontsluiten, waardoor naar wens ieder event een 

eigen entree heeft.
♥ Indien gewenst en waar mogelijk kunt u voor uw gasten een ruimte ter beschikking 

krijgen die ruimer is dan noodzakelijk voor de uitvoer van uw event.
♥ Waar mogelijk heeft uw event een eigen exclusieve buitenruimte.

ONTWIKKELEN
♥ Waar nodig schalen we deze sprankelende beloftes op, wij willen in onze service 

maatwerk blijven verlenen.
♥ Wij blijven ons constant ontwikkelen en verbeteren waar nodig. We passen ons 

steeds aan de veranderende omstandigheden aan, mede in samenwerking met u.


