
Bij Maarten in ’t Koetshuis Huisregels Covid – 19 

Onze maatregelen tegen COVID-19 zijn niet zo ingewikkeld: Oké, werken 
in de horeca in een 1,5 meter maatschappij is wel ingewikkeld, maar 
verder zijn we heel gewoon gebleven.  

Onze (begin)maatregelen op een rij: 

Terras 

 Reserveren: Voor een plekje op het terras kunt u niet reserveren. We 

beginnen met een beperkt aantal tafels en wie het eerst komt, het eerst 
maalt. 

 Is er geen plaats op het terras, wacht dan in op anderhalve meter van 
elkaar, bij het daarvoor geplaatste bord,      totdat je aan de beurt bent. 
 

 Toegang: Bij de ingang worden je een aantal vragen gesteld. Voldoe je 
niet aan de juiste ( door de overheid bepaalde ) regels, dan word je 
helaas niet toegelaten. Hiermee creëren we een corona-proof terras, 
waarin ieder zich vrij kan bewegen. ( met natuurlijk 1,5 meter afstand 
van elkaar) 
 

 Opstelling: Zitten is verplicht.  
 We hebben enkel tafels voor 2 personen binnen 1,5 meter. Dit houd in 

dat jij en je terras-genoot altijd binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Ook 
zijn er een aantal 4 persoonstafels, waarbij je 2 aan 2 zit. 

 Een ruime opstelling van zitplaatsen en tafels met een afgebakend terras 
met één in en uitgang zodat er ophoping voorkomen word. (En ja, zoals 
altijd worden na iedere gast deze zitplaatsen en tafels goed 
schoongemaakt.) 

 Bestellen op het terras: De menukaarten worden na ieder bezoek grondig 
gereinigd met het daarvoor bestemde desinfecterende spray. Dit geldt 
voor alle kaarten die op tafel staan.  

 De bestelling word opgenomen op gepaste afstand van tafel. 
 Elke tafel heeft een uniek tafelnummer. 
 Wanneer je bestelling klaar is, word het als het klaar is bij jullie aan tafel 

geserveerd. We hopen dat u op zulke momenten even rechtop kunt gaan 
zitten, zodat de afstand beter gewaarborgd blijft. Voor 4 personen aan 1 
tafel zetten wij de drankjes en het eten op een bijzettafel of op de 
wijnvattafel, zodat u het er zelf kunt afpakken.  



 Mocht u de bestelling hebben doorgegeven qua eten, dan wordt het zodra 
deze klaar is net als de drankjes geserveerd. 

 Het bestek zit corona proof in de zakjes. 
 Mocht u zout of peper nodig hebben, vraag deze aan de bediening. Deze 

bussen/flessen worden na gebruik ook grondig gereinigd. Net als de stroop 
en suiker.  

 Als u uitgegeten bent of uw glas is leeg wilt u deze dan op de andere kant 
van de tafel zetten. U mag hierbij de borden e.d. ook stapelen. Wij 
nemen deze dan mee vanuit gepaste afstand. Voor 4 personen aan 1 tafel 
geldt dat deze spullen op de bijzettafel mogen worden gezet of op de 
wijnvattafel. Zo zorgt u ook voor onze veiligheid.  

 Na ieder bezoek worden de stoelen en tafel gereinigd. Houd hier a.u.b. 
rekening mee bij het plaatsnemen. Wacht tot onze collega klaar is met 
deze werkzaamheden. Het is voor uw veiligheid. We snappen dat bij 
drukte u snel een plekje wilt innemen, maar grondig reinigen kost tijd. 

 Medewerkers: Onze medewerkers staan fris en fruitig te trappelen om 
jou een heerlijk moment te bezorgen. 

 Voor ons is het net zo nieuw als voor jullie, samen gaan we dit werkbaar 
maken. 

 Toiletten: Onze toiletten zijn gewoon bereikbaar voor alle gasten die een 
zitplaats hebben op het terras. De toiletten worden regelmatig extra 
schoongemaakt en je kunt je handen desinfecteren bij de desinfectie-bar. 
Houd rekening met elkaar en wacht als de toilet bezet is. 

 Betalen: Betalen doen we natuurlijk zo veel mogelijk contactloos maar 
contant blijft natuurlijk gewoon mogelijk.  

Ons Restaurant: 

 Deze zijn alleen via reservering beschikbaar.  
 Houd er rekening mee dat wanneer u binnen gereserveerd heeft en u toch 

buiten wilt zitten (mits daar plek is) uw tafel binnen voor volgende gasten 
beschikbaar wordt gesteld.    

 Gasten die binnen zitten, kunnen in het restaurant gedeelte naar de 
toilet. 

Mocht je na het lezen van het reglement nog vragen of opmerkingen 

hebben, stel ze dan gerust. 

We wensen u hier een fijn verblijf! 

Team bij Maarten 

 


