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Uw bijeenkomst in coronatijd
bij Bomencentrum Nederland 
Beste organisator, we staan te popelen om voor u en uw gasten
een inspirerende bijeenkomst te verzorgen!Bij Bomencentrum Nederland doen we er alles aan om, ook in deze tijd, bij te dragen aan het succes van uw bijeenkomst. Uiteraard volgens de geldende richtlijnen van de overheid en het RIVM.Daarom vertellen we u graag ons coronabeleid en waarom juist in deze tijd, Jardin d’Hiverre®en het Groene Paviljoen een coronaproofkeuze zijn voor uw bijeenkomst!



Relevante informatie:•  Onze duurzaam gebouwde locatiesworden uitsluitend natuurlijk geventileerd. •  Onze, groen gelegen, terrassen bieden uitgebreide mogelijkheden om elkaar in    de buitenlucht te ontmoeten.•  Binnen is de capaciteit aangepast om de 1,5 meter afstand onderling goed te    kunnen bewaren.    In Jardin d’Hiverre® kunnen wij nu tot max. 120 personen in “coronastijl”    ontvangen (normaliter 375 personen).   In het Groene Paviljoen kunnen wij nu tot max. 35 personen in “coronastijl”    ontvangen (normaliter 110 personen).•  Bij alle mogelijke opstellingen in de plenaire ruimte wordt rekening gehouden    met de 1,5 meter afstand tussen de stoelen.•  Gasten worden tijdens hun verblijf  duidelijk geïnformeerd over ‘de spelregels’   voor hun veilige en verantwoorde bezoek via informatieborden, tafelkaartjes en    tijdens het welkomstwoord. •  We helpen de gasten deze afstand te bewaren door duidelijke vloerstickers,    loopaanduidingen en informatiepanelen.•  We vragen uw als organisator om uw gasten vooraf of bij aankomst te registeren   (naam & telefoonnummer) en hen de gezondheidsvragen te stellenbomencentrumnederland.nl



•  Verplicht wordt bij alle gasten bij aankomst de temperatuur opgenomen via een    professionele voorhoofdthermometer. •  Bij de diverse entrees en op vele plaatsten vindt u hand-desinfectiepunten en    kunnen handen worden gewassen. In toiletten wordt uitsluitend met papieren    wegwerphanddoekjes gewerkt.•  Alle food, nog steeds even smakelijk als u van ons gewend bent, wordt nu per    persoon geportioneerd. Alle food en dranken worden van achter de unieke   spatschermen op onze bar geserveerd.•  Alle gebruikte ruimten, alsmede de sanitaire voorzieningen, worden vooraf, na    afloop en tijdens de bijeenkomst gereinigd en gedesinfecteerd volgens    geldende richtlijnen.•  Onze medewerkers houden zich strikt aan de geldende hygiëne maatregelen en    ons coronaprotocol.•  We rekenen op de eigen verantwoordelijkheid van alle gasten en aanwezigen.•  De locatie, in overleg met de organisator, behoudt zich het recht voor om    bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en    voorzorgsmaatregelen niet naleven, van deelname/bezoek uit te sluiten.
Informatie geldt per 10 november 2020.
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