Maatregelen beperken Coronavirus

Welkom op Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudschoten ligt op een uitgestrekt landgoed van 45 ha en heeft 3 vleugels, verdeeld in 30 zalen. Door de ruime
opzet van ons pand is onze locatie zeer geschikt om groepen te ontvangen en tevens te voldoen aan de richtlijnen
van het RIVM. In dit document stellen wij u op de hoogte van de interne maatregelen die wij getroffen hebben aangaande het beperken van het Coronavirus.
Coronatoegangsbewijs én 1,5 meter
Woudschoten blijft geopend voor gasten met inachtneming van 1,5 meter afstand en met een geldig
coronatoegangsbewijs via de coronacheck-app. U kunt een coronatoegangsbewijs krijgen als u volledig
gevaccineerd bent, een geldig herstelbewijs heeft of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft.
Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel -of vaccinatiebewijs heeft. Een afspraak maken voor testen kan
hier: www.testenvoortoegang.org. Kijk op www.rijksoverheid.nl hoe de coronacheck-app te downloaden of een
papieren coronabewijs te printen.
Wij vragen u als organisatie al uw deelnemers vroegtijdig te informeren. Heeft de deelnemer een rood scherm, dan
zijn wij genoodzaakt de toegang van die deelnemer te weigeren. Er wordt geen restitutie verleend op het
reserveringsbedrag volgens UVH.
Overige maatregelen:
•

Woudschoten is gewoon geopend en u bent van harte welkom om bij ons te komen overnachten.

•

Dagbijeenkomsten mogen plaatsvinden (geplaceerd) tot 17.00 uur.

•

Een mondkapje is verplicht bij het verplaatsen in ons hotel.

•

Voor hotelgasten hebben wij na 17.00 uur de mogelijkheid voor een afhaal en/of roomservice.
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Maatregelen beperken Coronavirus
Overige maatregelen:
•

Onze hotelkamers worden goed geventileerd met extra aandacht voor schoonmaak.

•

Ons schoonmaakteam werkt met een aangepast schoonmaakprotocol en maakt met grote regelmaat alle
trapleuningen, deurklinken, drukknoppen, liftknoppen, tafels, balies en dergelijke schoon.

•

Alle ruimtes worden continue goed geventileerd.

•

Overal in het pand staat desinfectiemiddel (entree, toiletten, alle zalen, openbare ruimtes), op de
toiletten vindt u een wasinstructie.

•

Wij wassen nog steeds veel handen, wij schudden geen handen en hoesten en niezen in de elleboog.

•

Mocht u klachten hebben, dan blijft u thuis.
						

Wij wensen u een prettig verblijf,
			
Mocht u vragen en/opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groeten,
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
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