
Gasten ontvangen voorafgaand aan hun verblijf de gezondheidscheck van het RIVM.

Wij vragen alle gasten om hun coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te tonen. Zonder
coronatoegangsbewijs is toegang tot het hotel helaas niet mogelijk. Voor meer informatie over het
coronatoegangsbewijs en het maken van een testafspraak kijk op www.testenvoortoegang.org en
www.coronacheck.nl/nl/
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Gezondheidscheck en coronatoegangsbewijs

Conferenties

Alle bijeenkomsten vinden plaats met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.

Mondkapjes

Bij verplaatsing door het hotel is het dragen van een mondkapje verplicht. Als je zit mag 
het mondkapje af. 

1,5 meter maatregel

1,5 meter Binnen én buiten geldt de 1,5 meter maatregel en vragen we onze gasten om elkaar de ruimte te geven.
In de conferentiezalen zorgen wij voor een opstelling met voldoende ruimte om afstand te kunnen
houden. 

Een coronatoegangsbewijs is 24 uur geldig. Bij een meerdaagse bijeenkomst wordt het
coronatoegangsbewijs na 24 uur opnieuw gecontroleerd. Voor meer informatie over het
coronatoegangsbewijs en het maken van een testafspraak kijk op testenvoortoegang.org en
www.coronacheck.nl/nl/. 

http://www.testenvoortoegang.org/
http://www.coronacheck.nl/nl/
http://www.kontaktderkontinenten.nl/corona
http://www.testenvoortoegang.org/
http://www.coronacheck.nl/nl/


KonneKt is van maandag tot en met zaterdag tot 22.00 uur geopend. Op zondagen is KonneKt tot 17.00
uur geopend. (keuken tot 15.00 uur) Een kwartier voor sluiting schenken we de laatste drankjes. 
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Restaurant

Bij aankomst treffen gasten bij de entrees van onze beide gebouwen een desinfectiezuil waar zij hun
handen kunnen reinigen. Onze medewerkers wassen iedere 30 minuten én bij verandering van
werkzaamheden hun handen. Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

In het hele hotel wordt frequent schoongemaakt en extra aandacht besteed aan het desinfecteren van
sanitaire voorzieningen en contactpunten zoals deurklinken, liftknopjes en trapleuningen. 

Algemene hygiëne

In de publieke ruimtes, conferentiezalen en hotelkamers wordt goed geventileerd. Hierdoor kan het op
sommige plekken wat koeler zijn dan normaal.

Alle zalen zijn uitgerust met een ‘hygiënestation’ dat is uitgerust met desinfectiemiddel, tissues en
schoonmaakdoekjes. 

Het gebruik van airconditioning is volgens het RIVM in alle ruimtes toegestaan. Daarnaast wordt er in alle
ruimtes goed geventileerd.

Op drukke dagen zullen wij groepen vragen om hun koffiepauzes te spreiden, zo voorkomen wij
rijvorming bij de openbare ruimtes.

·Op drukke dagen verwelkomen we onze gasten in shifts. Zo zorgen we voor voldoende afstand en
ruimte in het restaurant. Onze medewerkers stemmen dit bij aankomst / check-in af. 

http://www.kontaktderkontinenten.nl/corona

