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Beste bezoeker van Buurthuis D’Ouwe School in Lopikerkapel,
Wat zijn wij ontzettend blij dat we afgelopen zaterdag de deuren weer hebben mogen
openen voor gasten (binnen + buiten)! Het werd ons duidelijk dat iedereen dit gemist heeft,
wij hebben dan ook met jullie mee genoten van de opening.
Graag willen wij onderstaande onder de aandacht brengen, want wij kunnen ons indenken
dat niet alle maatregelen rondom Corona/ COVID-19 in Nederland voor iedereen duidelijk
zijn.

Naast de basisregels die voor iedereen gelden, zijn de onderstaande extra regels.
Regels voor horeca (dus ook buurthuizen) binnen en buiten
-

Maximaal 4 personen per tafel. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Personen uit 1 huishouden (hetzelfde adres) mogen wel met meer mensen aan tafel
zitten.
Reserveren is verplicht. Dit kan bij Buurthuis D’Ouwe School ook aan de deur.
Gezondheidscheck is verplicht.
Bezoekers wordt gevraagd zich te registreren.
Vaste zitplaats is verplicht.
Geen entertainment, zoals televisieschermen (ook niet met het naderend EK
voetbal).
Geen zelfbediening.
Bezoekers verplaatsen zich alleen als ze naar de wc of garderobe gaan of moeten
betalen. Binnen dragen zij een mondkapje.

Openingstijden
-

Eet- en drinkgelegenheden mogen open tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Het Buurthuis
D’Ouwe School is op zaterdag vanaf 16.00 uur geopend, en zal om 22.00 uur de
deuren sluiten.

Extra regels voor horeca binnen
-

Maximaal 50 personen per ruimte (exclusief personeel).
Bezoekers mogen niet aan de bar zitten.

Extra regels voor horeca buiten
-

Maximaal 50 personen per buitenterras (exclusief personeel).
1,5 meter afstand houden op terras ook verplicht.
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Mogelijke consequenties vanuit de overheid (politie) als de maatregelen niet
gehanteerd worden
Persoonlijke aansprakelijkheid
Als je ouder bent dan dertien jaar is dat een boete van € 95 voor de persoon of personen
zelf.
Aansprakelijkheid Buurtvereniging
Bij (herhaaldelijk) niet naleven van de coronamaatregelen door een ondernemer, volgt een
boete die kan oplopen tot € 4000. Of er volgt een last onder dwangsom. Er kan zelfs een
sluiting volgen van onze locatie.
Als buurtvereniging willen wij uiteraard voorkomen dat wij deze hoge kosten krijgen. Wij
vragen jullie dan ook de regels te respecteren en ons te helpen bij het voorkomen van
overtredingen.
Goed opletten dus waar je aanschuift en met wie, een gewaarschuwd mens telt voor twee

😉

