
‘t Hepke en de extra Corona huis regels 
 
Controle vragen (triage): als u of één van tafelgenoten op de dag van het bezoek aan ons restaurant op 
één van de vragen met JA moet antwoorden mogen wij u geen toegang tot ons restaurant verlenen  
X Had u de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende klachten:  

O Hoesten 
O Neusverkoudheid 
O Koorts vanaf 38 graden 
O Benauwdheidsklachten 

X Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten. 

X Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld  

X Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen 

contact gehad met haar/hem terwijl zij/hij nog klachten had. 

 
Aankomst bij ons restaurant. Wacht buiten totdat we bij u komen. Bij de reservering wordt met u een 
tijdstip afgesproken. Wij proberen dit aankomst moment in kleine groepjes te laten verlopen zodat er zo 
weinig mogelijk mensen tegelijkertijd voor de deur staan. Probeert u zich zoveel mogelijk aan het tijdstip 
te houden zodat we al onze gasten op een verantwoorde wijze in en uit het restaurant kunnen 
begeleiden.  
 
Mondkapjes/gezichtsbescherming. Bij verplaatsing in ons restaurant bent u verplicht een mond-neus 
masker (of gezichtsscherm) voor uw mond EN neus te dragen. Zodra u aan tafel zit mag u dit afdoen. 
Indien u echter weer opstaat om u door ons restaurant te verplaatsen is het dragen van de 
gezichtsbescherming weer verplicht. 
 
Aantal gasten aan 1 tafel. Vooralsnog mogen we per tafel 2 gasten samen plaatsen. Meerdere 
personen aan 1 tafel kan alleen als dit gezelschap uit een gezamenlijk huishouden bestaat.  
 
Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij moeten u echter vragen wel zelf eventueel 
speelgoed mee te brengen, kleurplaten, potloden, boekjes, etc. Vanwege de regel dat er zo min mogelijk 
verplaatsing van personen in het restaurant moet zijn, moeten de kinderen namelijk aan hun tafel blijven. 
We mogen ook geen speelgoed aanbieden omdat dit dan van de ene tafel naar de andere zou gaan en 
het voor ons onmogelijk is al het speelgoed, zeker potloden en boekjes elke keer te desinfecteren. 
 
Duur van uw verblijf bij ons. Wij zullen voor elke gereserveerde tafel minimaal twee uur inplannen. Dit 
is in de meeste gevallen erg ruim en gedurende deze twee uur kunt u rustig van ons restaurant genieten. 
Wij zijn genoodzaakt dit te doen zodat we zoveel mogelijk gasten de mogelijkheid kunnen geven om bij 
ons te komen eten, daar het aantal toegestane gasten zeer beperkt is. Mocht u echter langere tijd willen 
blijven kan dit natuurlijk altijd. We vragen u wel om dit bij de reservering even bekend te maken zodat wij 
daar met de verdere planning van andere gasten rekening mee kunnen houden. 
 
Tafelverzorging. Vanwege het goed schoonmaken en ontsmetten van de tafels etc., tussen de 
opeenvolgende reserveringen, hebben wij natuurlijk ook iets langer nodig om de tafel weer in orde te 
maken voor de volgende gasten, dit doen wij voor ieders veiligheid en vragen uw begrip voor eventueel 
oponthoud hierdoor. 
 
Minimale beweging door het restaurant. Wij vragen indien mogelijk zo min mogelijk door het 
restaurant te lopen, dit om contact momenten met ons personeel en de andere gasten te voorkomen of 
zo min mogelijk te laten ontstaan. Dit heeft als gevolg dat wij ook het salade buffet niet zullen kunnen 
openen. Wij zullen op verzoek salades op kleine bordjes aan tafel serveren. 
 
Assortiment. Wij streven erna ons gehele assortiment uit te serveren. Wij zullen echter alle gerechten 
beperkt in huis hebben. Mocht u speciaal voor een bepaald gerecht komen, vermeld dit dan alstublieft bij 
de reservering, of geef dit de dag van uw bezoek aan ons restaurant telefonisch op voorhand door. Op 
deze manier kunnen wij dit gerecht voor u apart houden en bent u er van verzekerd dat uw favoriete 
gerecht voor u bereid kan worden. Dit om teleurstelling te voorkomen. Vooral voor de mosselen is het 
gewenst vooraf te reserveren en aan te geven dat u voor de mosselen komt. 
 
Afrekenen. U kunt bij ons met pin maar ook contant betalen. Onze pinautomaat maken wij steeds 
opnieuw schoon, maar wij zullen toch ook bij het afrekenen desinfecterende gel aanbieden voor uw 
handen. Indien we een door de overheid opgelegd sluitingsuur moeten handhaven, zullen wij u uiterlijk 
15 min voor sluit de rekening brengen zodat de zaak op tijd leeg is.  
Ons excuus hiervoor, wij rekenen op uw begrip en medewerking hieraan. 


