
Corona protocol Eemlandhoeve 

 

Wij zijn weer open! 

Wij handhaven het protocol van de heropening horeca van de Koninklijke Horeca 

Nederland. Onderstaand protocol geeft de belangrijkste punten voor onze locatie en 

u als groep weer. Zodra er wijzigingen in de landelijke overheidsmaatregelen worden 

doorgevoerd, zullen wij ook dit protocol op basis daarvan aanpassen.   

Laatste wijzigingen: 27-07-2020 
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Algemene richtlijnen 

- Klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

- Was vaak je handen. 

Komen jullie uit één huishouden, dan hoef je geen afstand te houden van elkaar. 

Jongeren onder de 18 hoeven ook geen afstand te houden van elkaar, maar wel 

tot anderen van 18 jaar of ouder. Iedereen heeft binnen en buiten een vaste 

zitplaats.  

 De Eemlandhoeve vanuit de lucht 

 

Op deze foto is te zien dat we op de Eemlandhoeve enorm veel buitenruimte 

hebben. Hier maken we dan ook graag gebruik van. Wij nodigen ook jullie van harte 

uit om gebruik te maken van de ruimte die er op de Eemlandhoeve is.  

Voor groepen tot 25 personen hebben wij binnen ruimte.  Indien jullie met meer 

personen komt (voor bijvoorbeeld een bruiloft/ familiedag/ diner/borrel), is een 

combinatie met binnen en buiten mogelijk. Als het weer niet mee zit, en jullie niet 

verspreid willen zitten over het hele erf in meerdere gebouwen, raden we jullie aan 

om een stretch-tent (waarmee het terras tussen de potstal en het restaurant wordt 

overdekt, á € 400,00 incl. btw) te huren. Hierdoor kunnen jullie gasten (tot 80 

personen) op dezelfde plek van het erf, en met genoeg afstand, genieten.  



Wat doet de Eemlandhoeve 

Wij, als Eemlandhoeve, zorgen ervoor dat het op onze locatie mogelijk is om 

bovenstaande richtlijnen te handhaven. Dit doen wij door de tafels en stoelen zo 

neer te zetten zodat er 1,5 meter afstand gehouden wordt en voldoende zitplaatsen 

te verstrekken voor jullie als groep. Voor familiefeesten en bruiloften zullen wij jullie 

vragen of er huishoudens komen en hier in de opstelling rekening mee houden. 

Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid in het waarborgen van de gestelde 

regels. Wij vragen ook dat jullie je verantwoordelijkheid nemen. Houdt rekening met 

de algemene richtlijnen en verplaatst tafels en stoelen alleen in overleg met de 

locatie. Consequenties door jullie handelen in strijd met de regels kan op jullie 

worden verhaald.  

Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om een dansfeest te geven. Het is 

namelijk niet de bedoeling dat u onnodig verplaatst en wisselt van plek.  

 

Op de Eemlandhoeve dragen wij zorg voor elkaar, de omgeving en voor de 

volgende generaties. Dit maakt dat wij het belangrijk vinden om ook in deze 

bijzondere tijden jullie een veilig gevoel te geven op de Eemlandhoeve. En 

daarnaast hopen we dat jullie, ondanks de huidige inperkingen, mag genieten van 

jullie bijeenkomst!  
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