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1. Inleiding 

 
1.1 Overhees open in de 1,5 meter economie   

 
Binnenkort gaat de eerste horeca weer open en dit gebeurt in een vreemde en rare tijd tijdens de 

Corona Crisis. Inmiddels zijn wij en onze gasten steeds meer gewend aan het afstand houden van 

elkaar en de maatregelen die nog een hele tijd van kracht zullen zijn.  

In dit protocol kunt u voor elke afdeling lezen welke acties er genomen worden om het bedrijf zo 

veilig mogelijk te maken voor de gast en voor de medewerkers. Op deze manier kunnen wij weer veel 

gasten blij maken en genieten van ons mooie vak.  

Deze maatregelen en actiepunten zijn leidend voor iedereen en hier mag niet van afgeweken worden 

omdat de veiligheid van onze gasten, de medewerkers en onze leveranciers van het allergrootste 

belang is. Deze veiligheid staat dan ook centraal bij onze protocolregels.  

 

1.2 Disclaimer 

 
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in 

Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd, zullen wij 

dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. We hebben dit document zorgvuldig 

samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zijn dat sommige 

teksten niet meer actueel of juist zijn.  

Dit document heeft geen juridische status en is een richtlijn gebaseerd op de informatie welke nu bij 

Bowling Overhees bekend is. Wettelijke regels zoals lokale/regionale noodvorderingen, Arbo-regels 

etc. blijven onverkort van toepassing. 

Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen 

niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol 

zijn opgeschreven.  

Daarom geldt de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document: indien ingevolge de 

lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, dan gelden de 

bepalingen uit de noodverordening. 
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2. Algemeen  

 
1. Het management van Bowling Overhees ziet er op toe dat het deurbeleid gehandhaafd 

wordt en de regels worden nageleefd. In afwezigheid van de ondernemer is de bedrijfsleider 

hiervoor eindverantwoordelijk.  

2. Bowling Overhees zorgt ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar. Dit 

geldt voor de medewerkers, gasten, afhalers en leveranciers.  

3. De medewerkers van Bowling Overhees worden duidelijk geïnstrueerd over de hygiënische 

maatregelen en protocolregels. 

4. Hygiënische maatregelen en protocolregels worden via diverse wegen gecommuniceerd naar 

de gast.  

5. Wij wijzen zowel gasten als collega’s er op wanneer de regels niet na worden geleefd. 

6. Zowel voor gasten als voor medewerkers geldt; blijf thuis als je verkouden bent of 

griepklachten hebt.  

7. De gezondheid van gasten en medewerkers wordt gecontroleerd door middel van een 

gezondheidscheck (bijlage A). Wanneer één of meer van de vragen met “ja” beantwoord 

wordt, wordt de toegang tot Bowling Overhees ontzegd. 

8. Bowling Overhees kan gasten en medewerkers weigeren bij het vermoeden van 

verkoudheid- en/of griepklachten. 

9. Bowling Overhees is extra alert op het naleven van de sociale hygiëneregels in relatie tot het 

waarborgen van de 1,5 meter cultuur.  

10. Bowling Overhees zorgt voor maximale bedrijfshygiëne en volgt de schoonmaak protocollen 

welke zijn samengesteld door de OSB (Bijlage B).  

11. Wanneer men zich niet houdt aan het protocol en/of de regels van de overheid kan de 

toegang tot Bowling Overhees ontzegd worden. Eventuele schade die het horecabedrijf lijdt 

door het in strijd handelen met het protocol door een externe partij, kan bij de externe partij 

verhaald worden.  

 

  



Verantwoord te gast bij Bowling Overhees in de 1,5 meter samenleving – Versie 06-10-2020 4 

 

3. Bowling 
 

1. Bowling Overhees werkt uitsluitend met een reserveringssysteem. Men dient vooraf 

telefonisch, via de mail of ter plaatse een reservering te maken. 

2. Bij binnenkomst is iedereen verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren.  

3. Gasten dienen zich aan te melden bij het daar voor bestemde aanmeldpunt aan de bar. 

4. Alvorens het aanmelden wordt er een gezondheidscheck uitgevoerd om in te schatten of er 

gezondheidsrisico’s zijn (bijlage A). Wanneer één of meer van de vragen met “ja” 

beantwoord wordt, wordt de toegang tot Bowling Overhees ontzegd. 

5. Wanneer het gezelschap bestaat uit drie of meer personen, wordt er gevraagd of de gasten 

een gezamenlijk huishouden vormen. Wanneer dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 

meter afstand tot elkaar te waarborgen.  

6. Bowling Overhees maakt gebruik van een gereduceerd aantal banen om de 1,5 meter 

afstand tussen gasten te kunnen waarborgen.  

7. Er geldt een maximum van 4 spelers per baan wanneer men géén gezamenlijk huishouden 

vormt. Er geldt een maximum van 6 spelers per baan wanneer het gezelschap wel een 

gezamenlijk huishouden vormt óf wanneer het gezelschap jonger is dan 13 jaar oud. 

8. Tussen alle reserveringen wordt er genoeg tijd vrijgehouden om de bowlingbaan grondig te 

reinigen. Naast tafels, stoelen en menukaarten worden ook de bowlingballen en overige 

hulpmiddelen gereinigd.  

9. Markeringen op de vloer bij de bowlingbanen geven het onderscheid aan tussen de 

speelruimte en het looppad. 

10. Indien wenselijk kan men gebruik maken van plastic handschoenen tijdens het bowlen. 

11. Er kan gebruik gemaakt worden van een garderobe. Wij adviseren echter om uw 

eigendommen mee te nemen naar de baan. 

12. Bij de bowlingbanen vindt men 2 kratten waar in na afloop de bowlingschoenen geplaatst 

kunnen worden. Deze worden door een medewerker gedesinfecteerd en opgeruimd.  

13. Als de gezondheidscheck bij de ontvangst heeft plaats gevonden mogen medewerkers 

binnen 1,5 meter van de gast bestellingen opnemen, uitserveren en debarrasseren. 

14. Gasten dienen niet van de aangegeven looproute af te wijken (Bijlage C).  

15. Wanneer er gewacht moet worden op andere gasten en/of medewerkers dient men plaats te 

nemen op de wachtstippen. 

16. De toiletruimtes (heren/dames) van Bowling Overhees zijn bestemd voor 1 persoon. De 

algemene toiletdeur is voorzien van een (ongeval veilig) draaislot om een ophoping van 

gasten te voorkomen. Bij drukte kan er tevens uitgeweken worden naar een extra toiletblok 

bij onze inpandige buren. 

17. Men kan afrekenen bij de bowlingbaan om drukte bij de bar te voorkomen.  
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4. Restaurant 
 

1. Bowling Overhees werkt uitsluitend met een reserveringssysteem. Men dient vooraf 

telefonisch, via de mail of ter plaatse een reservering te maken. 

2. Bij binnenkomst is iedereen verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren.  

3. Gasten dienen zich aan te melden bij het daar voor bestemde aanmeldpunt aan de bar. 

4. Alvorens het aanmelden wordt er een gezondheidscheck uitgevoerd om in te schatten of er 

gezondheidsrisico’s zijn (bijlage A). Wanneer één of meer van de vragen met “ja” 

beantwoord wordt, wordt de toegang tot Bowling Overhees ontzegd. 

5. Wanneer het gezelschap bestaat uit drie of meer personen, wordt er gevraagd of de gasten 

een gezamenlijk huishouden vormen. Wanneer dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 

meter afstand tot elkaar te waarborgen.  

6. Bowling Overhees maakt gebruik van een gereduceerd aantal tafels in het restaurant om de 

1,5 meter afstand tussen gasten (aan verschillende tafels) te kunnen waarborgen (bijlage D).  

7. De gast wordt door een medewerker naar de voor hun gereserveerde tafel begeleid.  

8. Er kan gebruik gemaakt worden van een garderobe. Wij adviseren echter om uw 

eigendommen mee te nemen naar uw tafel. 

9. Er geldt een maximum van 2 personen aan een tafel zonder een afstand van 1,5 meter 

wanneer men géén gezamenlijk huishouden vormt. Wanneer men wél een gezamenlijk 

huishouden vormt, geldt er geen maximum aantal personen aan een tafel.  

10. Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijk huishouden 

vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De afstand ten opzichte van 

de volgende persoon of de volgende groep moet 1,5 meter bedragen.  

11. Tussen alle reserveringen wordt er genoeg tijd vrijgehouden om de tafels grondig te reinigen. 

Naast tafels, stoelen en menukaarten wordt ook de menage gereinigd.  

12. Als de gezondheidscheck bij de ontvangst heeft plaats gevonden mogen medewerkers 

binnen 1,5 meter van de gast bestellingen opnemen, uitserveren en debarrasseren. 

13. De toiletruimtes (heren/dames) van Bowling Overhees zijn bestemd voor 1 persoon. De 

algemene toiletdeur is voorzien van een (ongeval veilig) draaislot om een ophoping van 

gasten te voorkomen. 

14. Men kan enkel aan tafel afrekenen om drukte bij de bar te voorkomen.  
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5. Keuken 
 

1. In de keuken zijn er werkplekken gerealiseerd welke het mogelijk voor de medewerkers om 

1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.  

2. Permanente kruislijnen in de keuken worden voorkomen zodat medewerkers niet binnen 1,5 

meter van elkaar komen. 

3. Keukenmedewerkers zijn voorzien van plastichandschoenen.  

4. De medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform de voorschriften 

van het RIVM.  

5. De werkoppervlakten in de keuken worden minimaal 1 keer per 60 minuten gereinigd.  
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6. Bijlage 
 

6.1 Bijlage A  Format gezondheidscheck  
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6.2 Bijlage B  Schoonmaak protocol  
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6.3 Bijlage C  Plattegrond + looproute Bowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Bijlage D  Plattegrond Restaurant “de voorkamer” 

 


