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 betekend 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 wordt u doorverwezen naar onze extra receptiebalie in de Foyer.
Daar zal iemand van onze bediening en/of van de sales afdeling klaarstaan om de groep
te ontvangen, de zaalsleutel te overhandigen en de maatregelen met de groep te
bespreken.

All day buffet
Wij serveren verschillende lekkernijen in de zaal. De koffiemachines staan wel aan in de
Foyer. De suiker en melk is verpakt en er staat desinfectiegel.
Lunch
Op 06-07-2020 hebben wij besloten om weer een lunchbuffet te realiseren voor onze
zakelijke gasten. Tijdens het buffet is er sprake van eenrichtingsverkeer. Op
verschillende plekken staat desinfectiegel.
We zullen van tevoren uw reserveringstijd afspreken in verband met andere groepen die
een bijeenkomst op dezelfde dag houden.
Doordat de tafels in het restaurant ook op gepaste afstand van elkaar staan, zijn er
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarbij wordt de 1.5 meter afstand ook
binnen de groep zelf in acht genomen.
Diner
Wanneer een diner geboekt is, zal er voor de groep een tafel gereserveerd worden in het
restaurant. Doordat de tafels in het restaurant ook op gepaste afstand van elkaar staan,
zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarbij wordt de 1.5 meter
afstand ook binnen de groep zelf in acht genomen.
Het restaurant is geopend van 18:00 tot 21:30 uur. Bij het ontvangst zullen wij met de
groep het gewenste tijdstip voor het diner bespreken. Tijdens het diner kan er van de
menukaart besteld worden. Hiervoor hebben wij een aangepaste menukaart
samengesteld. De gerechten worden op gepaste afstand geserveerd.
Bar Paal 15 – Lounge @Eef
’s Middags en ’s avonds kunt u terecht in onze lounge zolang er plaats is.
Deze is zo ingericht waarin we rekening houden met de 1,5 meter afstand.
Uw drankje kunt u ophalen bij de bar, helaas is het door de afstand niet mogelijk om uw
drankje aan de bar te nuttigen. Ook kunt u uw drankje meenemen naar de kamer.

Ontbijt
Het ontbijt serveren wij in de ochtend tussen 07:30 en 10:30 uur.
Wij hebben een aantal voorverpakte items waar u gebruik van kunt maken. Tijdens het
buffet is er sprake van eenrichtingsverkeer. Op verschillende plekken staat
desinfectiegel.
Om een tafel te reserveren voor het ontbijt, kunt u dit uiterlijk de avond van te voren
doorgeven bij de receptie. Ook kunt u uw ontbijt ophalen en meenemen naar de kamer.
Roomservice is ook mogelijk tegen een tarief van €7,50. Wanneer u het ontbijt als
roomservice op de kamer wenst te verkrijgen, kunt u dit de avond van te voren
doorgeven bij de receptie.
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. 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!

