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Protocol Restaurant Leeuwenbergh op basis van het Heropening 

Horeca protocol KHN 

Versie 1.0 d.d. 22 mei 2020 

Inleiding 

Restaurant Leeuwenbergh staat te popelen om haar deuren weer te kunnen openen, zij het dat dit 

met bepaalde voorwaarden gepaard gaat. Wij volgen hiertoe het Protocol Heropening Horeca van 

Koninklijke Horeca Nederland, dat wij hebben toegepast op de situatie op Restaurant Leeuwenbergh. 

U wordt verzocht het protocol goed door te lezen voor u bij ons binnenstapt om te genieten van een 

lekker drankje of hapje.  

Het protocol voor Restaurant Leeuwenbergh bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Algemene richtlijnen voor gasten via Koninklijke Horeca Nederland 

2. Restaurant Leeuwenbergh 

3. Terras Restaurant Leeuwenbergh 
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1. Algemene richtlijnen voor gasten via Koninklijke Horeca Nederland 

Dit zijn de algemene richtlijnen voor gasten via Koninklijke Horeca Nederland. Deze worden gebruikt 

als standaard regels voor Restaurant Leeuwenbergh. 

• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:  

- Een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, mag binnen 1,5 meter 

van elkaar zitten.  

- Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 

meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.  

• Op het terras mag u alleen zitten, niet staan.  

• Blijf thuis als u 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 uw handen  

• Was na het toiletbezoek grondig uw handen  

 

Wanneer u zich 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 uw handelen in strijd met die regels kan op u worden verhaald. 

2. Restaurant Leeuwenbergh 

Om de richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland te kunnen waarborgen, zullen wij wat extra 

regels doorvoeren. Dit zodat de richtlijnen aangepast worden op de situatie op Restaurant 

Leeuwenbergh.  

• Restaurant Leeuwenbergh mag 30 personen binnen ontvangen. Ook moet er gereserveerd 

worden als u binnen wilt zitten.  

Omdat u per maximaal 2 personen aan een tafel mag zitten, zullen wij 15 tafels van 2 personen 

indekken. Als u met z’n drieën (of meer) wilt komen dineren, zullen wij tafels op 1,5 meter 

afstand plaatsen waar de derde en vierde gast aan kan plaatsnemen. De vijfde en zesde gast 

krijgt ook weer een tafel op 1,5 meter toegewezen etc. Dit geldt niet voor een gezamenlijke 

huishouding die uit meer personen bestaat. 

• Uw tafel, en de stoelen waar u op gaat zitten zijn gedesinfecteerd.  

• Bij de ingang staat desinfectiemiddel om bij binnenkomst grondig uw handen te kunnen 

wassen. 

• U krijgt een tafel toegewezen door een Crowd Manager waar u door ontvangen wordt.  

• Het is verboden om met een stoel te schuiven of aan te schuiven bij anderen. Dit om de 1,5m 

en 2 personen per tafel regels te hanteren. 

• U kunt telefonisch of via de mail reserveren. Ook op de club of aan het terras kan ter plekke 

gereserveerd worden.  
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3. Terras Restaurant Leeuwenbergh 

Voor het terras gelden iets andere regels. Op het terras mag Restaurant Leeuwenbergh namelijk 

meer mensen ontvangen als deze regels gehanteerd worden: 

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.  

2. Op het terras mag u alleen zitten, niet staan.  

 

• Uw tafel, en de stoelen waar u op gaat zitten zijn gedesinfecteerd.  

• Bij de kassa staat desinfectiemiddel om grondig uw handen te kunnen wassen. 

• Ook op het terras krijgt u een tafel toegewezen door een Crowd Manager waar u door 

ontvangen wordt.  

• Het is verboden om met stoelen of tafels te schuiven. Dit om de 1,5m regel te hanteren. 

 

4. Afronding 

Wij vertrouwen op uw medewerking, om er ondanks de restricties toch iets moois van te 

maken. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, kunnen we u misschien snel weer als 

vanouds ontvangen bij Restaurant Leeuwenbergh. Denk ook aan uw mede leden. Andere 

leden willen ook graag genieten van het terras. 

Gastvrijheid en service zijn in onze ogen de belangrijkste elementen om uw dag te kunnen 

verzorgen. Ondanks de restricties zal ons team er alles aan doen om uw dag soepel en 

gezellig te laten verlopen. 

We zien u graag snel in het restaurant of op het terras! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Restaurant Leeuwenbergh    

 

 


