WELKOM BIJ BUITENPLAATS VAESHARTELT
Wat fijn dat we jullie weer kunnen en mogen
verwelkomen!
De veiligheid en gezondheid van gasten en personeel
staat in deze onwennige tijd voorop. Vaeshartelt houdt
zich aan de regels en maatregelen van de overheid en
we vragen onze gasten hetzelfde te doen. Allereerst
vragen wij om een stukje eigen verantwoordelijkheid.
Wanneer gasten en/of deelnemers klachten vertonen,
verzoeken wij hen de bijeenkomst niet bij te wonen. Dit
om de veiligheid van andere gasten en ons personeel te
waarborgen.
Daarnaast delen wij verdere informatie over onze
huidige aanpak en additionele praktische informatie in
onderstaande punten.
ALGEMEEN
•• Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand, zowel binnen
als buiten de zalen.
•• Desinfecteer en/of was je handen regelmatig.
Zowel bij de hoofdingang, als op de zalenverdieping
en onze horecagelegenheden bevinden zich
desinfectiepunten.
•• Houd je aan eventuele looproutes die door
Vaeshartelt zijn uitgezet.
•• Nies en/of hoest in je elleboog.
PARKEREN
Vaeshartelt beschikt over ruim voldoende gratis
parkeerplaatsen. Wij verzoeken jullie om de auto om en
om in de vakken te parkeren. Op deze manier kan er ook
hier 1,5 meter afstand gehouden worden.
ROUTING
Vervolgens kunnen jullie via de binnenplaats de receptie
bereiken. Let op! Onze receptie is vernieuwd en daarbij
ook verplaatst naar de andere zijde. Waar voorheen de
lobby zich aan de rechterkant bevond, bevindt zich deze
nu aan de linkerzijde. Gasten kunnen zich melden bij
de receptie, waar meer informatie m.b.t. de zaal wordt
verschaft.

ZALEN
Al onze zalen zijn in een aangepaste opstelling geplaatst,
waarbij 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Elke
groep wordt ingedeeld in een passende en geschikte zaal
voor het aantal personen. Verder beschikken de zalen
over dezelfde comfortabele stoelen, tafels en technische
AV-middelen, zoals jullie van Vaeshartelt gewend zijn.
LUNCH
Als gevolg van de door de overheid gestelde maatregelen
serveren wij de lunch tijdelijk op een alternatieve manier.
We stellen een heerlijk luxe werklunch-pakket samen
voor jullie. De lunch zal door ons personeel naar de zaal
worden gebracht. Vervolgens verzoeken we jullie om in
de zaal, de coffee corner of lekker in het zonnetje in het
park (op voldoende afstand) te lunchen.
KOFFIEPAUZE
Ook de koffiepauzes zijn iets anders dan jullie gewend
zijn. Er wordt vooraf met elke groep een tijdstip
afgesproken voor de koffiepauze(s). Ons personeel haalt
jullie op en bediend de koffiemachine, waar gasten
op bestelling en op 1,5 meter afstand lekker kunnen
genieten van een welverdiend kopje Blanche Dael koffie
of thee.
FRISSE LUCHT
Behoefte aan frisse lucht? Al onze zalen beschikken over
ramen die tijdens bijenkomsten geopend kunnen worden.
Daarnaast is ons park te allen tijde vrij toegankelijk als
jullie even de benen willen strekken of een frisse neus
willen halen. Wel zo fijn, zeker in de zomer! We vragen
jullie wel ook in het park afstand te houden.
TOT SNEL!
Hoewel alle regels en maatregelen iets meer van jullie
en ons vragen, twijfelen we er niet aan dat we er alsnog
samen voor kunnen zorgen dat jullie een veilige en
prettige bijeenkomst hebben bij Vaeshartelt. Wij kijken er
in ieder geval naar uit.

