
 

Onze Corona maatregelen per 13 november 2021 

Met dit protocol wil Landgoed Beukbergen zorgen dat huurders en gasten kunnen genieten van een veilige 
gastvrijheid en haar personeel van een veilige werkomgeving met in achtneming van de wettelijke bepalingen. 
De maatregelen in de protocol zijn bedoeld om besmettingen met COVID-19 te voorkomen en de gevolgen 
hiervan te beperken.  Het blijft, in beginsel, ieders eigen verantwoordelijkheid om de maatregelen van de 
overheid en het RIVM na te leven en dit protocol kan alleen slagen als we het samen doen. 
 
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 wettelijke bepalingen van de Rijksoverheid en de 
aanbevelingen van het RIVM. 

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

 Bij aankomst in de conferentiezaal waar u wordt verwacht zal er een verplichte controle plaatsvinden 
van elke gast op het bezit van een geldig coronatoegangsbewijs i.c.m. een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, rijbewijs, defensiepas) d.m.v. het scannen van de QR code 

 Indien men geen geldig coronatoegangsbewijs of identiteitsbewijs kan overleggen zal men de toegang 
tot het landgoed worden ontzegd 

 Omdat u gecontroleerd ben op een geldig coronatoegangsbewijs hoeft u geen mondkapje te dragen 
maar u bent vrij dit desondanks toch te doen 

 U dient zoveel mogelijk en in ieder geval in alle publieke ruimten 1,5 meter afstand te houden 

 Vermijden onnodig verkeer naar andere gebouwen op het landgoed 

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

 Derden en onbevoegden zijn niet toegestaan op het landgoed. 

 De bar is gesloten, na de avondmaaltijd kan er diverse dranken worden gekocht in het landhuis voor 
op de logieskamers 

 het is niet toegestaan eigen (alcoholische) dranken mee te nemen naar het Landgoed of in de 
gebouwen.  

 Bij voorkeur zijn betalingen met pin of contactloos. 

Hygiëne 

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

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

Restauratie: 

 De eetkamers zijn enkel geopend voor gasten van het landgoed. 

 Het ontbijt, lunch en diner is in buffetvorm waarbij, bij grote drukte, tijdsloten kunnen worden 
gehanteerd welke strikt worden aangehouden. Elke groep krijgt vooraf een tijdsslot zodat de service, 
spreiding en veiligheid zorgvuldig geborgd wordt.  

 Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand  tot onze medewerkers  

Overtreding 

 Wij hechten aan een veilige omgeving voor een ieder op het landgoed en daarom zullen overtreders, 
per direct, de toegang tot het landgoed worden ontzegd en wordt zo nodig de Koninklijke 
Marechaussee ingeschakeld. 

Met gastvrije groet, 
 
Namens de medewerkers van Landgoed Beukbergen 
 


