
Wij plaatsen de zaal in een zaalopstelling zonder 1,5 meter afstand, tenzij dit anders is aangegeven in uw
reservering.
Als uitgangspunt gebruiken wij de richtlijnen en aanbevelingen die het RIVM en de overheid hebben opgesteld.
Wij vertrouwen er op dat onze gasten eigen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de corona
maatregelen. Wij behouden ons het recht voor om onze gasten te vragen naar het corona toegangsbewijs
(vaccinatiebewijs (QR-code in de app of op papier), een negatief testen voor toegang bewijs of een bewijs van
immuniteit als u recent genezen bent van COVID-19).
Er zijn diverse desinfectiepunten aanwezig in het hotel. Het is mogelijk om bij binnenkomst in het hotel de
handen met het desinfectiemiddel te reinigen.
Markeringen op de vloer en/of plattegronden in de zaal voorzien onze bezoekers van informatie over
looproutes, seating en de volgorde van binnenkomen en verlaten van de zaal.
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk houdt zich strikt aan het aantal personen welke zijn doorgegeven bij
het maken van de reservering. Ook kent iedere reservering een begin- en eindtijd welke strikt nageleefd dient
te worden.
De lunch (het Live-Cooking lunchbuffet) tijdens een bijeenkomst serveren wij in twee tijdvakken in ons
restaurant: start lunch om 12:00 uur of 13:00 uur. In uw reserveringsbevestiging treft u de begintijd aan van de
lunch. Wanneer u deze tijd wenst te wijzigen dan vernemen wij het graag. 

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf 25 september 2021 vervalt de 1,5 meter afstand maatregel. Naar aanleiding van deze versoepeling kunnen wij
weer aan onze reguliere zaalcapaciteit voldoen. Wij vragen u dit protocol voorafgaand aan de bijeenkomst te delen
met uw genodigden, zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Daarnaast is het belangrijk dat u de persoonlijke
gegevens van al uw genodigden verzamelt, zodat er bij een mogelijke Corona uitbraak contact kan worden
opgenomen met de deelnemers. U hoeft deze persoonlijke gegevens niet met ons te delen. Verder informeren wij
u graag over de overige maatregelen welke wij binnen Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk hanteren:

De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle bezoekers en onze medewerkers:
o Was regelmatig uw handen
o Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg
o Schud geen handen
o Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts
o Blijf thuis als u huisgenoten heeft met koorts

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, indien zich wijzigingen voordoen dan zullen wij hier uiteraard op inspelen en
u over wijzigingen informeren.

Wij kijken ernaar uit om u binnenkort weer als vanouds te mogen verwelkomen!
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