
 

Onze Corona maatregelen per 26 oktober 

Ondanks de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid kunt u zorgeloos verblijven op Landgoed 
Beukbergen. Uw veiligheid en gezondheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop. Wij blijven de 
richtlijnen van het RIVM nauwgezet volgen en op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de getroffen 
maatregelen op het Landgoed. Ondanks deze maatregelen kunnen we het niet alleen en hebben we uw 
medewerking en begrip nodig om in deze tijden samen het virus eronder te krijgen! 

HEEL BELANGRIJK! 
Heeft u verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 
hoger dan 38 graden Celsius? Dan vragen wij u thuis te blijven en uw conferentieleider hiervan in kennis te 
stellen 

Tijdens uw bezoek is het van belang dat u de instructies van onze medewerkers en beveiliging strikt opvolgt. 
Wij vragen daarnaast alle gasten, pandgebruikers en medewerkers van ons Landgoed onderstaande 
voorzorgsmaatregelen nauwlettend op te volgen: 

 



Landgoed Beukbergen  hanteert de onderstaande maatregelen: 

 Uitgangspunt voor onze aanpassingen zijn de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM. 

 Bij uw reservering krijgt u een registratieformulier welke u dient in te vullen t.b.v. het bron- en 
contactonderzoek. 

 Het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimten is verplicht, denk hierbij aan gangen, 
hallen, wc’s en koffiepunten en we verzoeken u in deze ruimten de veilige afstand tot andere gasten 
of medewerkers te respecteren. U kunt zo nodig een wegwerpmondkapje aanschaffen bij de receptie 
of beveiliging. 

 Op verschillende plaatsen in de gebouwen treft u maatregelen en markeringen waarmee wij de 1,5 m 
afstand willen waarborgen. Dat zijn plaatsen waar meerdere personen gebruik van maken of elkaar 
passeren. Wij vragen u deze maatregelen en markeringen op te volgen. 

 Alle conferentiezalen zijn ingericht zonder tafels zodat er altijd 1,5 meter is voor elke gast en alle 
stoelen hebben een vaste, gemarkeerde, plaats. 

 In ieder gebouw staat bij binnenkomst een desinfectie fontein met voetpomp. 

 De bar(ren) zijn geopend, enkel voor onze logerende gasten, van 18.00 tot 20.00 uur waarbij om 19.45 
de laatste ronde is. Om 20.00 uur moeten alle gasten de barruimten verlaten hebben. 

 Er is een mogelijkheid om  bij de bar of beveiliging een, voor op uw kamer, beperkt assortiment aan 
dranken, snoepgoed of chips aan te schaffen. Frisdranken en candybars zijn verkrijgbaar middels de 
vendingmachines in het logiesgebouw en het Landhuis 

 In de buitenbar geldt een maximum van 40 personen en in de binnenbar een maximum van 30 
personen. Gasten dienen te zitten (m.u.v. het bestellen van dranken aan de bar) op de aangeven 
plekken en met de aangegeven aantallen welke op de tafels vermeld staan. 

 Bij voorkeur zijn betalingen met pin of contactloos. 

Hygiëne 

 Wij desinfecteren regelmatig blootgestelde oppervlakken zoals deurgrepen, koffie- en 
vendingmachines e.d. met antibacteriële middelen. 

 Het sanitair op uw kamer en in onze publieke toiletten wordt met extra zorg en desinfecterende 
middelen gereinigd. 

Maatregelen in onze eetzalen: 

 De eetzalen zijn enkel geopend voor onze logiesgasten. 

 Het ontbijt, lunch en diner is in buffetvorm met tijdsloten. Elke groep krijgt vooraf een tijdsslot zodat 
wij service, spreiding en veiligheid zorgvuldig kunnen borgen 

 Gelieve te wachten aan voor de uitgifte, er mogen 4 gasten per keer in deze ruimte  

 Houd 1,5 meter afstand zowel tot onze medewerkers als tot andere gasten. 

 Wij hebben met pijlen routes gemaakt in onze restaurants en wij verzoeken u deze te volgen. 

 Gasten dienen plaats te nemen op de aangeven plekken, stoelen hebben een vaste plaats, en met de 
aangegeven aantallen welke op de tafels vermeld staan. 

 
Met gastvrije groet, 
 
Namens de medewerkers van Landgoed Beukbergen 
 
 


