
In juni mogen we een beperkt aantal gasten ontvangen. Wij hopen u weer gezond te

verwelkomen in onze Brasserie. Uiteraard werken we volgens de richtlijnen vanuit het RIVM.

Daarnaast zullen we u onder andere voorwaarden moeten ontvangen dan u van ons gewend

bent. Lees de voorzorgsmaatregelen en voorwaarden hieronder voor uw komst, om ieders

gezondheid te waarborgen. 

Wij willen ieder toch de mogelijkheid geven om te genieten van een maaltijd in de Brasserie 

en werken daarom met tijdsvakken. Deze tijdsvakken zijn enkel van toepassing voor de 

zitplaatsen binnen, voor het terras is reservering niet nodig. Na elke shift hebben we nog een 

kwartier nodig om alles te desinfecteren voor de volgende shift. 

Binnen kunnen er zitplaatsen gereserveerd worden in 3 tijdsvakken:

Diner, aankomst: 17.00 - 18.00 uur

18.15  – 19.15  uur  

19.30 tot sluiting 

Reserveren voor een tafel binnen is verplicht. Reserveer uw tafel via +31(0)6 20256955 

of stuur een mail naar brasserie@strandcampinggroede.nl

Kom op tijd. Indien u 15 minuten te laat bent zonder berichtgeving komt uw reservering te 

vervallen. 

Houd rekening met 1,5 meter afstand. Doe een stapje terug als het nodig is.

Bij aankomst zal er een gezondheidscheck plaatsvinden. Wanneer er door medewerkers

gezondheidsrisico’s geconstateerd worden, kan de toegang geweigerd worden. We

verzoeken u vriendelijk bij aankomst en vertrek uw handen te desinfecteren met de

desbetreffende desinfectie gel. 

Betalen kan enkel met de pin. 

We reinigen na gebruik en volgen de hygiënevoorschriften (zowel in- als rondom het

restaurant).

Tot slot... we hopen u op een ander moment te verwelkomen:

- bij verkoudheid – en/of griepklachten

- bij koorts en/of benauwdheidsklachten van een gezinslid/huisgenoot.

- indien u het nieuwe coronavirus heeft gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld 
   (in een lab).

- indien bij een gezinslid/huisgenoot het coronavirus is vastgesteld en er in de afgelopen 
  14 dagen contact is geweest terwijl er nog klachten waren.

- indien u in thuisisolatie bent omdat er direct contact is geweest met iemand waarbij het 
  coronavirus is vastgesteld.

- Advies: blijf thuis en reserveer op een ander moment.

We danken u voor uw begrip en wensen u een gezond verblijf.

Team Brasserie  




