
Geachte gast,

Graag heten wij jullie van harte welkom bij Hoogeerd. Jullie gezondheid, die van jullie 

medebezoekers en van onze medewerkers staat voorop. Wij willen dat iedereen zich veilig 

voelt bij Hoogeerd om zo optimaal te genieten. Er zijn aangepaste gedragsregels om 

verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

• Schud geen handen, nies in je elleboog en houdt 1,5 meter afstand. 

• Toileteer voordat je de kamer verlaat.

• Was voordat je de kamer verlaat je handen 20 seconden met zeep.

• Kijk voordat je de kamer verlaat de gang in. Als er niemand is, kunt je de kamer verlaten. 

Loopt er iemand op de gang, maak dan de deur dicht en wacht even op de kamer. 

• Er geldt waar mogelijk éénrichtingsverkeer in het gebouw. Dat staat met pijlen op de 

grond aangegeven en voor het trappenhuis is dat tussen 7.00-13.00u met de trap naar 

boven en met de lift naar beneden en tussen 13.00 en 23.30u met de lift naar boven en 

met de trap naar beneden. (uitgezonderd mindervalide gasten)

• Volg de instructies van onze medewerkers op. 

• Wij bieden ontbijt en diner aan in ons restaurant en in onze bar. Wij vinden de ambiance 

belangrijk en daarom zal er op gepaste afstand contact zijn tussen gasten en 

medewerkers. Houd je aan die afstand en wacht op elkaar. 

• Mocht je liever op uw kamer ontbijten of dineren dan is dat mogelijk, tegen betaling van 

een toeslag van € 2,50. 
• Wij hebben eventueel ook een aparte ruimte waar je kunt ontbijten of dineren. Geef 

aan wat jouw behoeften zijn dan kijken wij wat er mogelijk is. 

• Was bij terugkomst op de kamer jouw handen nogmaals 10 seconden. 

• Graag zorgen wij voor een veilig en gastvrij verblijf voor onze gasten. Mocht je ondanks 

alle getroffen maatregelen toch een besmetting oplopen, dan kan je ons daar niet voor 

aansprakelijk stellen, je bezoek aan Hoogeerd is vrijwillig en op eigen risico.

Dank je wel voor jouw medewerking. Wij hopen dat je zorgeloos kunt genieten van jouw 

verblijf bij Hoogeerd. Mocht er iets zijn, dan vragen wij om je telefonisch (120) of via 

Whatsapp (06-25387212) te wenden tot onze receptiemedewerkers. 

Met gastvrije groet,

Team Hoogeerd
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