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RESERVEREN 

- Reserveren is verplicht voor het restaurant 

- Je reserveert een tafel als je komt lunchen, uitgebreid  
 borrelen met borrelhappen of dineren. Ook kun je   
 reserveren voor koffie met taart. 

- Maximaal 2 personen aan 1 tafel. Alleen als je 1   
 huishouden bent dan is het toegestaan om met meer  
 personen aan 1 tafel te zitten. 

- Op zondagmiddag heeft het veerkwartier live muziek  
 om 16 uur. Reserveer je een tafel om 16.00 Uur dan komt  
 er standaard 5 euro per persoon (alleen volwassenen) op  
 de rekening voor de artiest. 

- Ben je verkouden of heb je koorts dan blijf je lekker thuis 
 en kom je een andere keer. 

- Het veerkwartier wil niet werken met een tijdslot van   
     bijvoorbeeld 2 uur, maar we vragen je wel om te genieten  
 van ons lekkere eten en onze biertjes en wijntjes. . 

BIJ HET VEERKWARTIER 

- Houd alsjeblieft 1,5 meter van anderen 

- Desinfecteer altijd je handen bij binnenkomst. 

- Bij binnenkomst vragen we je naar je reservering en naar  
     je gezondheid. Je komt alleen als je gezond bent. 

- Volg de door ons aangegeven routing.

- Wil je gebruik maken van onze kas of terras: superleuk!  
 Wel moet je eten en drinken. 

- Mocht je alleen wat willen drinken dan kan dat natuurlijk.  
 Je koffie of cola kun je bij ons ‘ take out’ bestellen   
 en opdrinken op de buitenrand van het terras of op het  
 grasveld.

-  Het is niet mogelijk om zelf een tafel uit te kiezen 

- Bestellen wordt bij de bar gedaan door 1 persoon. De  
 rest van het gezelschap gaat lekker zitten aan - de door  
 ons aangewezen - tafel. 

TOILET 

- Het toiletgebruik is alleen voor onze gasten.

- Slechts 1 persoon kan gebruik maken van onze   
 toiletruimte. De ruimte is te klein voor meer mensen 

- Voor en na toilet gebruik was je je handen 

- Het toilet gebruik is gratis, maar we waarderen een   
 bijdrage voor alle desinfecteerproducten en water. 

BELANGRIJK 

- Geniet van de zomer 

- Wees lief voor elkaar en voor ons, het is immers voor  
 iedereen een rare tijd. 

- Wij doen niet aan discussie 

- Als je verkouden bent of koorts hebt dan blijf je thuis. 

WAT FIJN DAT WE JE WEER BIJ HET 
VEERKWARTIER MOGEN ONTVANGEN. 
GRAAG VRAGEN WIJ OM ONZE 
HUISREGELS GOED DOOR TE NEMEN.

HUISREGELS COVID - 19HUISREGELS COVID - 19


