Aangepaste maatregelen voor zakelijke bijeenkomsten
De zaal
Wij zullen ervoor zorgen dat de gewenste zaalopstelling
klaargezet wordt op basis van de 1,5 meter.
Dit betekent dat er een grotere zaal gereserveerd zal
worden dan voorheen en eventuele gewenste
opstellingen niet meer mogelijk zijn. Om de zaalsleutel
in ontvangst te nemen kunt u zich melden bij onze
receptie. Onze collega’s van de bediening en/of van de
sales afdeling zullen de groep ontvangen, de zaalsleutel
te overhandigen en de maatregelen met de groep te
bespreken.
Koffie, thee en lekkernijen
Afhalen en bezorgen blijft mogelijk voor hotels.
Dit betekent dat jullie de koffie/thee kunnen ‘afhalen’ bij de automaat bij de bar bij de zalen. De
lekkernijen plaatsen wij van tevoren op de zaal.
Ontbijt/Lunch/diner
Ontbijt is mogelijk op basis van afhaal. Dit betekent dat wij het ontbijt klaarmaken en u als gast dit
kunt komen ophalen bij ons restaurant/bar. U kunt het ontbijt nuttigen op de kamer.
Lunch kunnen wij tot de zaal bezorgen. Zo hoeft u enkel de lunch naar binnen te halen en kunt u
de lunch in de zaal nuttigen.
Het diner wordt tot bij de kamer bezorgd. Wij hebben hiervoor goede foodboxen welke wij netjes
op afstand voor de deur plaatsen. Onze kamers zijn voorzien van een ‘kleine dinertafel’ om ook op
de kamer fijn aan tafel van de maaltijden te kunnen genieten.
Ons restaurant is helaas tot 19 januari 2021 gesloten.
Bar Paal 15 – Lounge @Eef
Onze lounge en bar zijn helaas tot 19 januari 2021 gesloten.
Wel is het mogelijk om dranken af te halen bij de bar en deze in de zaal en/of op de kamer te
nuttigen. Na 20:00 uur mogen wij helaas geen alcohol meer schenken.
Hygiëne
Onze hygiëne maatregelen zijn aangescherpt. Dit is terug te zien in het gehele hotel. Zo is er op
diverse plekken in het hotel desinfectiegel aanwezig en uiteraard worden de openbare ruimtes en
uw kamer extra goed schoongemaakt. Ook hebben wij was stations op verschillende plekken in het
hotel geplaatst. Zo kunt u waar dan ook, uw handen wassen. Daarnaast hebben wij twee
receptiebalies. Dit omdat wij met één receptiebalie de 1,5m afstand regel niet kunnen handhaven.
Deze receptiebalies zijn allebei voorzien van plexiglasschermen en desinfectiemiddelen.

Richtlijnen en huisregels
Als Strandhotel Westduin doen wij er alles aan om alles volgens de richtlijnen te laten verlopen.
Wij vragen u dit als gast ook te doen. Alle gasten dienen op de dag van hun aankomst een
gezondheidsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier bewaren wij minimaal 10
dagen. Hierbij moeten wij wel informeren, dat wanneer u zich niet aan de richtlijnen en huisregels
houdt, de eventuele boetes door controles voor eigen rekening zijn.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze collega’s.
Wij wensen u een prettig en onbezorgde bijeenkomst toe!

