
  

  

 

  

  

   

  

  

Covid-19 update omtrent aangepaste bedrijfsvoering De Tuinderij 

Beste gast, 

In deze bijzondere tijden willen wij als organisatie vooral kijken welke mogelijkheden er zijn om 

onze bedrijfsvoering aan te passen op de nieuwe 1,5-meter-maatschappij. Dit om alsnog in 

2020 voor u klaar te staan op het gebied van gezins-, vrienden- of teamuitjes.  

Wij willen u bij deze informeren dat, zodra de overheid de datum bekend maakt wanneer de 

recreatie & horeca weer mogen gaan draaien, wij geheel voorbereid zijn om uw uitje in veilige 

en goede banen te leiden. De Tuinderij staat straks in “het nieuwe normaal” voor u klaar… om 

u als gast en uw gezelschap een unieke dag te laten beleven! Gezien onze ruime 

oppervlakte aan activiteiten, feestzalen & terrassen (11.000 m2) zijn er voldoende 

mogelijkheden om een perfecte combinatie van een hilarische activiteit en aansluitende 

(BBQ)-buffet voor u te organiseren.  

  

https://www.detuinderij.nl/


Een goede voorbereiding is het halve werk en daarom is ons gehele bedrijf al ingericht op de 

1,5-meter-samenleving. Doordat we niet bij iedere activiteit de 1,5 meter afstand kunnen 

waarborgen, zijn bepaalde activiteiten tijdelijk niet beschikbaar. Op onze website leest u om 

welke dit gaat.  

Uiteraard volgen we het nieuws op de voet. Indien de overheid bepaalt om alsnog andere 

maatregelen door te voeren, volgen wij deze natuurlijk direct op. We kunnen snel schakelen. 

Onderstaand vindt u de door ons genomen maatregelen tot nu toe. Indien de overheid bepaalt 

dat de recreatie & horeca weer langzaam mag gaan opschalen, kunt u op het volgende 

rekenen: 

Toegepaste maatregelen t.b.v. activiteiten 

- 1,5 meter afstand tot elkaar door ons gehele pand (óók tijdens de activiteiten) 

- Ontsmetten van voertuigen en/of gebruik van wegwerphandschoentjes 

- Voorafgaand aan deelname verplichten wij onze gasten om de handen te wassen 

- Wij bieden op diverse plekken handgel aan om uw handen regelmatig te ontsmetten 

- Wij voeren controles uit op het nastreven van onze maatregelen 

Toegepaste maatregelen t.b.v. BBQ’s & buffetten 

- 1,5 meter afstand tot elkaar door ons gehele pand (óók in onze zalen & op onze terrassen) 

- Onze leveranciers en medewerkers werken strikt volgens aangepaste hygiëneregels 

- Diverse hygiënemaatregelen m.b.t. (privé) BBQ’s & buffetten & drank zijn doorgevoerd. 

- Verplichting tot handen wassen en gebruik van handgel 

- Wij voeren controles uit op het nastreven van onze maatregelen 

Neem een kijkje op www.detuinderij.nl om te zien wat we nu al, in Corona-tijden, voor u 

mogelijk maken! 

Houd vol en blijf gezond. Wij staan te springen om straks voor u een uniek & veilig uitje 

te mogen verzorgen! Complete uitjes in 2020… dat is toch ‘Gewoon Uniek’?! 

Met vriendelijke groet, 

Team De Tuinderij 

    

  
 

  

https://www.detuinderij.nl/coronavirus-maatregelen
https://www.detuinderij.nl/
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http://mailings.detuinderij.nl/WebServices/Gateway.aspx?gateway=37K40663B0&a=40
http://mailings.detuinderij.nl/WebServices/Gateway.aspx?gateway=64B70336O0&a=20
https://www.facebook.com/De-Tuinderij-144030192436642/

