
Algemene hygiëne maatregelen 
 

• Bij milde verkoudheidsklachten (niezen, hoesten, loopneus, keelpijn) of koorts 
blijven wij thuis. 

• Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar, schudden geen handen en spreken 
elkaar hierop aan wanneer het niet gebeurt. 

• We wassen regelmatig onze handen, hoesten en niezen aan de binnenkant van 
onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes om handen te drogen of neus te 
snuiten. 

 
Extra maatregelen i.v.m. COVID-19 
 
Om de gezondheid van onze hotelgasten en medewerkers te waarborgen hebben wij de 
volgende extra maatregelen getroffen: 
• We letten extra op (onze) hygiëne 
• Wij vragen je vriendelijk alle maatregelen en bewegwijzering op te volgen om zo 

optimale veiligheid voor iedereen te waarborgen 
• Medewerkers zijn op de hoogte van de maatregelen en extra hygiëne instructies zijn 

doorgenomen, dit geldt zowel voor de receptie, de keuken, de bediening en de 
schoonmaak. Iedere afdeling heeft zijn eigen aandachtspunten en deze staan 
omschreven in hun eigen protocol. Een inkijkexemplaar is beschikbaar bij de receptie. 

• Bij binnenkomst voeren wij een controle-gesprek voordat wij je toegang mogen 
verlenen tot ons hotel. Hotel is alleen open voor gasten met een reservering. Indien 
er bij het controle-gesprek een antwoord met ja is beantwoord, moeten wij je de 
toegang tot ons hotel ontzeggen. 

• Op verschillende plekken in het hotel is desinfecterende handgel beschikbaar om je 
handen te desinfecteren, vooral bij binnenkomst vragen wij je om je handen te 
desinfecteren.  

• Er is wegbewijzering aangebracht in het hotel en bij de ingangen om de 1,5 meter in 
acht te houden, hierdoor voorkomen wij oponthoud en zorgen wij voor veilige 
doorgang voor iedereen 

• Waarschuwingsstickers zijn aangebracht op plekken waar meerdere mensen 
samenkomen (lobby, receptie, restaurant, liften en toiletten) zo is duidelijk met 
hoeveel personen je in de lift mag en waar je mag staan  

• Bij de receptie is een infrarood thermometer beschikbaar zodat gasten en 
medewerkers (bij twijfel) hun temperatuur kunnen meten. Indien iemand 38 graden 
of meer koorts heeft, wordt er contact opgenomen met het beschikbare 
managementlid; 

• De algemene ruimtes zoals de lobby, lift, trap, deuren en toiletten worden regelmatig 
gecheckt en gereinigd.  

• We vragen je contactloos te betalen voor jou en onze veiligheid  
• Gasten die contant betalen vragen wij het geld in het daarvoor bestemde plek te 

leggen. Na contact met het geld dienen onze medewerkers hun handen de reinigen. 
• Het restaurant is gesloten voor gasten van buitenaf. Vanaf 01 juni 2020 ontvangen 

wij externe gasten in ons restaurant, reserveren vooraf is noodzakelijk. 
• Volg de instructies van onze medewerkers altijd op,  
• Kamers: er is extra aandacht voor alle aanraakpunten in de kamers -en rondom de 

kamers(gangen). Dit houdt in dat we de afstandsbediening, alle deurklinken, alle 
leuningen, handvaten van kasten en minibar, lichtknopjes, en andere objecten die 
gasten veel aanraken extra grondig reinigen. 

• Restaurant: reserveren is noodzakelijk zo kunnen wij service, spreiding en veiligheid 
waarborgen. Wacht bij de ingang totdat een medewerker naar je toekomt, wij 
begeleiden je persoonlijk naar je tafel. 

• Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een 
gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. 

• Terras: wij begeleiden je persoonlijk naar je tafel. Wacht bij de ingang totdat een 
medewerker naar je toekomt. 



• Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een 
gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. 

• Op het terras zijn er uitsluitend zitplekken. 
 
  
Voor de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het Coronavirus 
COVID-19, verwijzen we u graag door naar het RIVM. Bij al onze aanpassingen dienen de 
richtlijnen en aanbevelingen van de overheid en brancheorganisatie KHN als richtlijnen. 
Mocht er nog aanbevelingen zijn vanuit jouw kant dan vragen wij je deze met ons te 
delen via de receptie of via sales-marketing@aeonplazahotels.com 
 
 
  



General hygiene measures 
 
• We stay at home if you have cold-like symptoms (sore throat, a runny nose, sneezing, 
a mild cough) or a mild fever. 
• We keep 1.5 meters away from other people, do not shake hands and we address each 
other if this does not happen. 
• We regularly wash our hands, cough and sneeze into our elbow and use tissue paper to 
dry hands or blow our nose. 
 
Additional measures due to COVID-19 
 
To ensure the health of our hotel guests and employees, we have taken the following 
additional measures: 
• We pay extra attention to (our) hygiene 
• We kindly ask you to follow all measures and signage to ensure optimal safety for 
everyone 
• Employees are aware of the measures and extra hygiene instructions have been 
discussed, this applies to the reception, the kitchen, the service and the cleaning 
department. Each department has its own points of attention and these are described in 
their own protocol. A viewing copy is available at the reception. 
• Upon entering our hotel, we conduct a check-up before we can grant you access to our 
hotel. Hotel is only open to guests with a reservation. If you answered yes to the check-
up interview, we deny access to our hotel 
Disinfectant hand gel is available at various places in the hotel to disinfect your hands, 
especially when you enter we ask you to disinfect your hands. 
• There is road signage in the hotel and at the entrances to keep every 1.5 meters, so we 
avoid delays and ensure safe passage for everyone 
• Warning stickers are placed in places where several people come together (lobby, 
reception, restaurant, lifts and toilets) so it is clear with how many people you can take 
the elevator and where you can stand 
• An infrared thermometer is available at the reception so that guests and employees can 
(if in doubt) measure their temperature. If someone has a fever of 38 degrees or more, 
the available management member will be contacted; 
• The common areas such as the lobby, lift, stairs, doors and toilets are regularly 
checked and cleaned. 
• We ask you to pay contactless for you and our safety 
• We ask guests who pay in cash to put the money in the designated place. After contact 
with the money, our employees must clean their hands. 
• The restaurant is closed to outside guests. From June 1, 2020 we receive external 
guests in our restaurant, reservation in advance is necessary. 
• Always follow the instructions of our employees, 
• Rooms: special attention is paid to all touch points in the rooms and around the rooms 
(corridors). This means that we thoroughly clean the remote control, all door handles, all 
railings, handles of cabinets and minibar, light buttons, and other objects that guests 
often touch. 
• Restaurant: reservations are necessary, so we can guarantee service, distribution and 
safety. Wait at the entrance until an employee comes to you, we will personally 
accompany you to your table. 
• A table may accommodate a maximum of 4 people, unless it concerns a joint household 
consisting of more people. 
• Terrace: we accompany you personally to your table. Wait at the entrance until an 
employee comes to you. 
 
 
 
 


