
Aan de gasten van Restaurant Golfclub Broekpolder, 
 
Op 1 juni 12.00 uur is het zover, het restaurant en terras mogen weer open. Voor het restaurant 
geldt een maximum aantal van 30 gasten. Voor restaurant en terras zijn wij gebonden aan de 
maatregelen van de overheid. Hierin volgen wij het protocol van de NVG en van de Koninklijke 
Horeca Nederland. Door de richtlijnen kunt u in een veilige en sociale omgeving van het restaurant 
en terras genieten van een drankje en een hapje. 
 
De richtlijnen zijn: 
 
Basisregel: 

• Bent u ziek of iemand van jouw huishouden? Wilt u dan thuisblijven. 
• Bent u in aanraking geweest met iemand die ziek of verkouden is? Wilt u dan thuisblijven. 
• Wij schudden elkaar niet de hand 
• Als u hoest of niest, altijd in uw ellenboog 
• Was uw handen geregeld, (er zijn meerdere dispensers aanwezig) 

De regels voor de service en werkwijze in het restaurant en terras zijn: 

• Gebruik restaurant koppelen we aan de starttijd van het golfen, na het spelen kunt u 
anderhalf uur gebruik maken van het restaurant, dit uitsluitend op reservering vooraf! De 
tafels en stoelen blijven staan in de anderhalve meter opstelling. 

• Op het terras is geen tijdslimiet van toepassing. Wij verzoeken u ook hier de tafels en stoelen 
te laten staan en niet met meer dan het toegestane aantal personen aan een tafel plaats te 
nemen. 

• Bij de ontvangstdesk in de hal op de eerste etage wordt bij binnenkomst het verplichte 
contactgesprek gehouden, hierin worden enkele vragen gesteld m.b.t. corona. U krijgt een 
korte uitleg m.b.t. de overige regels en krijgt u een plaats toegewezen op het terras of 
restaurant. 

• Uw eerste bestelling dient u met uw NGF pas aan de bar door te geven, u bent dan tevens 
gelijk ingelogd. Uw bestelling wordt aansluitend uitgeserveerd. 

• Bestellingen voor lunch en dinergerechten worden op gepaste afstand opgenomen en 
geserveerd via een mobiele bijzettafel of via een uitgifte buffet.  

• Afrekenen uitsluitend via de Xafax app of contactloos middels het pin apparaat. 
• In het restaurant en op het terras zijn door posters de looplijnen aangegeven. Wij vragen u 

om eigen verantwoordelijkheid te nemen met het in acht nemen van afstand van de overige 
gasten. 

• Tafels en stoelen mogen niet verschoven worden . Deze staan volgens de richtlijnen van het 
protocol opgesteld. 

• Ingang van restaurant en terras altijd via de trap in de hal. 
• Het restaurant en terras verlaat u via de trappen van het terras volgens de aangegeven 

looplijnen. 

Tot zover de spelregels. Wellicht dat er in de komende weken nog wat aanpassingen komen.  
Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
Wij verheugen ons op uw komst! 
 
  


