
UPDATE 22 MEI 2020





Gewaardeerde relatie,
 

Sinds 15 maart leven we in een nieuwe werkelijkheid. Ondernemen met de beperkte 
mogelijkheden is voor de gehele sector bijzonder lastig en voor velen is het simpelweg 
onmogelijk gebleken. Nu bekend is gemaakt dat vanaf 1 juni om 12:00 de maatregelen 
worden versoepeld, is er perspectief. Het is fijn dat de verspreiding van het virus 
terugloopt. Tegelijk mogen we teleurgesteld zijn in de wijze waarop de versoepelingen 
worden vormgegeven, waarbij naar ons inzien onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de belangen van onze sector. Want ondernemen in de komende “anderhalvemeter 
economie” zal voor vele nog steeds extreem uitdagend zijn, met zeer beperkte omzetten 
tot gevolg. Daarmee houdt de dreiging voor de continuïteit van vele horecabedrijven aan. 

De wijze waarop u uw bedrijf klaarstoomt voor de komende periode is dan ook cruciaal voor de mate van 
succes. Maar hoe pakt u dit aan? Helaas is er geen kant-en-klare oplossing. Daarom komen wij met deze 
inspiratiegids. Hierin zetten wij per facet ideeën, oplossingen en aandachtspunten op een rij die we in de markt 
tegenkomen. 

Ook wanneer u advies op maat nodig hebt, staan wij graag voor u klaar. Naast het anderhalvemeter proof 
maken van uw onderneming, kunnen wij u ook adviseren en informeren over afhalen & bezorgen en over 
de steunmaatregelen vanuit de overheid. U kunt ons bereiken op 075 684 30 55 of stuur een bericht naar  
takeawaysupport@vhcjongensbv.nl.

Wij wensen u veel succes!
Team VHC Jongens B.V. 

Disclaimer
Deze inspiratiegids is een dynamisch document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie 
in Nederland. Zodra er wijzigingen in de landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd, zullen wij deze 
inspiratiegids daar zo snel mogelijk op aanpassen. Wij hebben de gids zorgvuldig samengesteld op basis van 
de nu beschikbare informatie. Desondanks kan het voorkomen dat sommige teksten niet meer actueel of juist 
zijn. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. 

Belangrijk om op te merken is dat deze Inspiratiegids geen juridische status heeft. Het is een richtlijn. Ons advies 
is om voor elk bedrijf of keten een eigen handboek te maken om daar bedrijfsspecifieke of locatiespecifieke 
maatregelen aan te verbinden. 





DE BELANGRIJKSTE  
PUNTEN OP EEN RIJ
Het kabinet heeft een roadmap gepresenteerd waarin wordt uitgelegd hoe de lockdown 
steeds een beetje verder wordt versoepeld. Deze is per 20 mei als volgt.

Vanaf 1 juni mag u dus als horecaondernemer de deuren weer openen voor maximaal 30 personen, exclusief  
personeel. Daarnaast mogen de terrassen weer worden geopend. Gasten op het terras worden niet meegeteld 
bij de gestelde limiet van 30 personen. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor binnen het restaurant:
• Gasten moeten reserveren
• Gasten en personeel houden 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van tweetallen en mensen uit 

hetzelfde huishouden. Vanaf drie personen wordt gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen binnen 1,5 
meter van elkaar zitten.

• Na binnenkomst moet de gast de handen wassen
•  Middels een controlegesprek moet het personeel checken of een gast de afgelopen 24 uur last heeft gehad 

van hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid. Bij twijfel dient een gast te worden geweigerd.

Terrassen mogen open onder de volgende voorwaarden:
• Gasten en personeel houden 1,5 meter afstand van elkaar 

Iedereen zit aan een tafeltje
• Gasten op het buitenterras kunnen alleen naar binnen na een controlegesprek

Het terras is niet aan reserveren verbonden. De 1,5 meter dient te allen tijde te worden gewaarborgd en geldt 
voor iedereen, inclusief het personeel. Daarbij geldt hoe groter het terras hoe meer gasten plaats kunnen nemen. 



 

HOE GA IK TE WERK?
De geldende voorwaarden vereisen een andere aanpak van u als horecaondernemer. De 
vraag is natuurlijk hoe u dit het beste kunt vormgeven. Wij zetten de aandachtspunten 
per facet en de uiteenlopende strategieën die in de praktijk voorkomen op een rij. 
Afhankelijk van uw type bedrijf, bekijkt u wat voor u toepasbaar is.

WELKOM, 
FIJN DAT U ER 
WEER BENT.

Voor u en onze 
veiligheid graag 
bij binnenkomst 

uw handen 
desinfecteren.

HERINRICHTING 
VAN UW BEDRIJF
AANDACHTSPUNTEN

•  Plaats bij de ingang van het restaurant én uitgang van het toilet 
een desinfectie zuil voor het wassen van de handen. 

• Maak een ontvangstruimte van waaruit een gastheer / gastvrouw  
het controlgesprek kan voeren en gasten kan informeren en placeren.  
Toon hier ook schriftelijk de huisregels.   

•  Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen van 
verschillende tafels of gebruik een scheidingswand.  

•  Beperk het aantal zitplaatsen binnen tot 30. 

• Maximaal twee personen aan één tafel, tenzij de personen een 
gezamenlijk huishouden vormen, in dat geval mogen er meer dan  
twee personen aan één tafel. 

• Voorkom dat gasten tegelijk het toilet bezoeken. Zorg bijvoorbeeld dat 
uw gasten kunnen zien of het toilet vrij is.  

•  Zorg voor énrichtingsverkeer om kruislijnen te voorkomen.  
Gebruik in dit kader ook een aparte in- en uitgang als dat mogelijk is. 



Creëer een ontvangstruimte voor het informeren en placeren van gasten. Zodoende houdt u 
controle over gastenaantallen en bewegingsstromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest voor de hand liggende maatregel is de ruimte 
tussen zitplaatsen vergroten. Meet van stoel tot stoel. 

Wanneer je door ruimtegebrek zitplaatsen niet op 1,5m van 
elkaar kunt plaatsen kun je ook kiezen voor het plaatsen van 
afscheidingen van bijvoorbeeld plexiglas. 

Ontvangstruimte voor het informeren en placeren van gasten. 
Zodoende houd je controle over gastenaantallen en 
bewegingsstromen. Maak deze bij voorkeur mobiel zodat je 
bij goed weer deze buiten kunt plaatsen. Dit scheelt 1 zitplaats. 

De meest voor de hand liggende maatregel is het vergroten van de ruimte tussen zitplaatsen.  
Meet van stoel tot stoel.

Wanneer het door ruimtegebrek onmogelijk is om zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar te plaatsen, 
kunt u ook kiezen voor het plaatsen van afscheidingen van bijvoorbeeld plexiglas.
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Voor ruimtes waar beweging is 
vereist, zoals wachtrijen, kunt u 
de 1,5 meter waarborgen door 
middel van markeringen op de 
vloer. U kunt buiten wachtrijen 
maken voor take-away gasten. 
De gastheer of gastvrouw kan de 
bestellingen vervolgens afleveren. 
Zodoende gaan zij niet ten kosten 
van het limiet van 30 personen.

Ook op het terras dient de 1,5 
meter te worden gewaarborgd. 
Overleg met gemeente of een 
tijdelijke uitbreiding van het 
terras tot de mogelijkheden 
behoort om het verlies aan 
zitplaatsen te beperken. 



MEDEWERKERS
BELEID
AANDACHTSPUNTEN

• Pas het aantal personeelsleden in het restaurant aan op de beperkte capaciteit van 30 
personen. Maak daarom ook duidelijke afspraken met medewerkers over wie binnen 
bedient en wie buiten bedient. Zodoende is ook duidelijk wie moet worden meegeteld bij het 
maximumaantal van 30 personen.   

•  In geval van medewerkers met ziekteverschijnselen, of medewerkers met huisgenoten die 
ziekteverschijnselen vertonen, volg de richtlijnen van het RIVM op.  

• Benoem een medewerker tot gastheer / gastvrouw. Maak diegene verantwoordelijk voor het 
opvolgen van de richtlijnen. Hij of zij reguleert bewegingsstromen, informeert gasten over de 
huisregels, controleert op reserveringen en bewaakt het maximaal aantal personen dat binnen 
zit.  

• Maak met het keukenpersoneel en bedienend personeel duidelijke afspraken over de 
werkwijzen en persoonlijke beschermingsmiddelen.  

• Ook medewerkers dienen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en gasten te houden. Pas 
daarom ook de inrichting van bijvoorbeeld de keuken aan. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan 
looplijnen met éénrichtingsverkeer. Lukt een anderhalve meter niet, zorg in ieder geval voor 
aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. VHC 
Jongens BV heeft een ruim assortiment aan beschermingsmiddelen.  

• Maak of intensiveer een hygiënebeleid voor medewerkers. Reinig contactoppervlakten als 
tafels, stoelen, deurknoppen en menukaarten grondig en regelmatig. 

• Zorg voor onderlinge communicatie tussen de gastheer / gastvrouw en het bedienend 
personeel. Voorkom bijvoorbeeld gevallen waarbij de gastheer / gastvrouw mensen aan een 
tafel zet die nog niet is gedesinfecteerd.



ONTVANGST VAN 
EN COMMUNICATIE 
NAAR DE GAST

Toon de nieuwe beleidsregels op een 
prominente plek in het restaurant. Gasten 
kunnen zo de nieuwe beleidsregels rustig 
tot zich nemen. Hang bijvoorbeeld een 
poster op bij de ingang of zet bordjes 
op de tafels. Door zaken proactief te 
communiceren, wekt u begrip voor de 
gang van zaken. Overweeg in ieder geval 
de volgende zaken op te nemen in het 
huisreglement:

• Houd tenminste 1,5 meter afstand
• Handen wassen bij binnenkomst
•  Wij hanteren een maximum van 30 

personen in ons restaurant 
•  Wij vragen gasten of zij symptomen 

van het coronavirus vertonen en 
kunnen u om veiligheidsredenen de 
toegang weigeren

• Betaal met pin 
• Dankwoord voor het begrip

Plaats instructies voor 
het handen wassen bij de 
desinfectiezuilen. 

Vergeet natuurlijk niet om duidelijk 
te communiceren dat u weer open 
bent. Communiceer het ook op uw 
website en sociale media.    



Werken met een gastheer of 
gastvrouw is essentieel om 
controle te houden op de 
naleving van de voorschriften.

AANDACHTSPUNTEN
• Eenduidige communicatie is essentieel om de nieuwe bedrijfsvoering naar wens te laten 

verlopen. Zorg dat de huisregels schriftelijk bij de ingang staan vermeld en de gastheer/ 
gastvrouw deze mondeling herhaalt. 

• Gasten die binnen willen zitten moeten van tevoren reserveren. Voordat een gast een 
zitplaats toegewezen krijgt, vraagt u hem of haar of zij verkoudheids-, benauwdheids- en/
of koortsklachten heeft (gehad). Indien dit het geval is, dient u de gast de toegang te 
weigeren. 

• Overweeg reserveringen op slottijden te zetten. Een gast zal hier gezien de omstandigheden 
eerder begrip voor hebben en u maximaliseert uw tafelbezetting over de avond. 

• Ook kunt u overwegen een aanbetaling te vragen bij reserveringen, zo voorkomt u “no 
shows”. 



BESTELLEN 
EN BETALEN
AANDACHTSPUNTEN
•  Voorkom zoveel mogelijk fysiek contact met objecten waar meerdere mensen mee in aanraking 

komen. Denk bijvoorbeeld aan menukaarten,  het zout- en peperstel, pinautomaten, etc.

In verband met de hygiëne zijn reguliere 
menukaarten niet praktisch. Gebruik 
bijvoorbeeld grote krijtborden voor wisselende 
dagmenu’s. Ook kunt u gebruik maken van 
papieren menukaarten welke na gebruik 
direct kunnen worden weggegooid. Tot slot 
zijn geplastificeerde menukaarten van één 
pagina geschikt om eenvoudig en grondig te 
desinfecteren. 

Digitale alternatieven om bestellingen op te nemen kunnen 
ook uitkomst bieden, bijvoorbeeld QR-codes. 

•  Registreer bij https://nl.qr-code-generator.com
•  Kies voor een QR-code naar een pdf van uw menukaart of 

link naar de menukaart op uw website
•  Pas de afbeelding van de QR-code eventueel aan bij de 

volgende stap
• Klik op downloaden
• Plaats de QR-code op een tafelkaartje of combineer het 

met een tafelnummer



UITSERVEREN EN UITRUIMEN MET 1,5 METER AFSTAND KAN OP VERSCHILLENDE 
MANIEREN. 

1.   Pick-up points, hierbij halen gasten zelf hun bestelling op vanaf één centraal uitgiftepunt. Dit is 
bijvoorbeeld handig in het geval van een take-away service. Houd er wel rekening mee dat take-away 
gasten ook van invloed zijn op het maximale aantal van 30 personen. Zorg er daarom voor dat take-
away gasten niet binnenkomen of zo kort mogelijk binnen zijn.  

2.   Bijzettafels, deze staan op 1,5 meter van de gast. De medewerker kan hier de bestelling op plaatsen 
en een stap naar achteren doen. Vervolgens pakt de gast zelf de bestelling van de bijzettafel. Voor 
het afruimen kan ditzelfde principe worden toegepast. Het is belangrijk dat de gast hierover duidelijk 
wordt ingelicht. 

3.   Mobiele trolleys, deze werken op gelijke wijze als de bijzettafel, alleen wordt de trolley tijdens het 
uitserveren uitgereden. Zodoende behoudt u meer ruimte en sfeer in het restaurant.

4.   Bedenk een eigen creatieve oplossing die aansluit bij uw type onderneming. Denk bijvoorbeeld aan 
pizzarestaurants die uitserveren middels een lange pizzaschep. 

Er zijn diverse contactloze 
betaalmogelijkheden. 
Doe onderzoek naar de 
mogelijkheden. 

Zorg dat uw bestelwijze is afgestemd 
op de gekozen uitserveerstrategie. 
Kies bijvoorbeeld voor een 
gastenoproepsysteem wanneer
u kiest voor een pick-up point.     

Mobiele Trolley





OVERIGE ZAKEN
 Door een bezorg- en/of afhaalservice te starten of te behouden, verhoogt u uw capaciteit.  
  Als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten, zal de beperking van maximaal 30 personen worden 

verhoogd naar 100. Houd hier alvast rekening mee. 
  Het kabinet heeft een nieuw pakket aan steunmaatregelen aangekondigd. Eén van deze nieuwe 

maatregelen is een staatgarantie van 95% op overbruggingskredieten. Houd de nieuwsberichten vanuit 
VHC Jongens BV nauwlettend in de gaten. Zodra er meer bekend is, informeren en adviseren wij u graag. 



PRODUCT RANGE
Huidreiniging & -desinfectie

Pr teq
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Artikelnummer: 
29.200.66

Artikelnummer: 
29.200.40

Artikelnummer: 
29.200.58

Artikelnummer: 
29.200.24

Artikelnummer: 
29.200.16



Pr teq
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Proteq handgel 
Artikelnummer: 29.200.66

Pedaalemmerzakken 25 liter
Artikelnummer: 53.556.08

Poetspapier
Artikelnummer: 53.002.81

Pr teq
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WELKOM, 
FIJN DAT U ER 
WEER BENT.

Voor u en onze 
veiligheid graag 
bij binnenkomst 

uw handen 
desinfecteren.

PROTEQ DESINFECTEERZUIL 
WIT & ZWART

BENODIGDE PRODUCTEN ZUIL

Zuil wit Zuil zwart
Artikelnummer: 29.200.90 Artikelnummer: 29.200.82

WELKOM, 
FIJN DAT U ER 
WEER BENT.

Voor u en onze 
veiligheid graag 
bij binnenkomst 

uw handen 
desinfecteren.



HYGIËNE

Mondkapje chirurgenmasker type2.

Het mondmasker bedekt idealiter de gehele mond- en neuszone, zodat alle ademlucht gefilterd kan wor-
den. In de regel bestaat het kapje uit een of meer lagen vlies dat in horizontale richting wordt gevouwen 
en daarmee voor alle gezichtsgrootten kan worden aangepast. Op de bovenrand van het gezichtsmas-
ker is een neusbeugel aangebracht van licht, buigzaam metaal, dat individueel aan de neusbrug kan 
worden aangepast.
 
Certificaten worden op verzoek toegestuurd
Ademhalingbeschermingsmasker EN149
Vervaldatum 20230409
 
Gezichtsmasker wegwerp
Zonder glasvezels
Hypoallergenisch
Zeer lage weerstand tegen ademhaling
Aangepaste neusbalk hoge filtratie capiciteit
perfecte montageEigenschappen
Multi-structuren
Drievoudig gevouwen vorm
Sluiten neussmelt-chip

Artikelnummer: 29.402.12

Snel op te zetten en een hoog comfort mondkapje met een 
stof filterklasse van KN95 - FFP2 (Europese norm): maar liefst 
tot 95% van demicrodeeltjes in de lucht wordt tegengehouden!

Lichte gewicht en zachte elastiek zorgen ervoor dat dit 
mondkapje aangenaam draagbaar is voor een ere tijd en biedt 
tegelijkertijd veel bescherming

In tegenstelling tot vele goedkopere FFP2 maskers in de 
markt is dit mondkapje voorzien van een metalen neusafslui-
ting die ervoor zorgt dat het mondkapje luchtdicht afsluit op je 
gezicht voor maximale bescherming

Artikelnummer: 29.402.20

Het mondkapje is gemaakt van hoge kwaliteit niet-geweven stof die ervoor zorgt dat er geen micro-deel-
tjes vanuit de lucht in je luchtwegen binnen dringen

MONDKAPJE 3 LAAGS MET NEUSBRUG TYPE 2

MONDKAPJE FFP2



Bingold handschoen nitril s (200 stuks)
Artikelnummer: 29.402.96
 
Bingold handschoen nitril s (100 stuks)
Artikelnummer: 29.401.71

Bingold handschoen nitril xl  (100 stuks)
Artikelnummer: 29.402.04

Bingold handschoen nitril s  (100 stuks)
Artikelnummer: 29.402.88 

Bingold handschoen nitril s  (100 stuks)
Artikelnummer: 29.403.03 

Bingold handschoen nitril l  (100 stuks)
Artikelnummer: 29.401.97 

Bingold handschoen nitril m  (100 stuks)
Artikelnummer: 29.401.89 

BINGOLD NITRIL HANDSCHOENEN 



PROTEQ SCHERM 
PLEXIGLAS 
STAAND 115x80 cm

PROTEQ SCHERM 
PLEXIGLAS HANGEND 
100x60 cm

Artikelnummer: 29.201.23

Artikelnummer: 29.201.31

EXTRA VEILIGHEID

Dit staande coronascherm 
van plexiglas maakt veilig 
contact mogelijk tussen 
klanten en medewerkers. 
De plexiglas afscherming is 
voorzien van eenuitsparing, 
zodat uw personeel en uw 
klanten wel zaken zoals geld, 
producten aan elkaar kunnen 
geven.

Dit hangende coronascherm 
van plexiglas maakt veilig 
contact mogelijk tussen 
klanten en medewerkers. 
Het scherm is tevens 
eenvoudig op te hangen 
dmv het meegeleverde 
ophangsysteem.



50mm x 66m
geel/zwart

PROTEQ 
VLOERMARKERINGSTAPE

Artikelnummer: 29.403.37

PROTEQ VLOERSTICKER 
PIJL ZWART / GEEL

Artikelnummer: 29.403.11

PROTEQ VLOERSTICKER VERBOD 
WIT / ROOD

Artikelnummer: 29.403.29

PROTEQ VLOERSTICKER ROOD 30 CM 
HOUD AFSTAND GEEL

Nederlands/Engels
Artikelnummer: 29.403.61

Engels
Artikelnummer 29.403.45

PROTEQ VLOERSTICKER 100 CM LANG HOUD AFSTAND GEEL ZWART 

Artikelnummer: 29.403.53



Foambord pick up 40x21 cm 

Foambord pick up 40x21 cm 

Foambord pick up 40x21 cm 

Poster handen wassen A4 / A3

Poster huisregels A4 Foamboard

DRUKWERK 
1.5 METER HORECA



Vloersticker 30x30 cm houd afstand

Vloersticker 100x8 cm houd afstand

Vitrinekaartje tafel niet beschikbaar 107x7.4 cm

Tafelstandaard A5 
(148x210 mm) huisregels

Dubbelzijdig bedrukt

Drukwerk met 10% korting is te bestellen via www.flyer2000.nl/vhcjongens
Actiecode: VHCJCORONA2020
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HET TERRAS ALS 
VERLENGDE VAN 
UW RESTAURANT
Het ligt er duimdik bovenop: een heropening van de horeca met een limiet 
van 30 personen per horecaonderneming, biedt onvoldoende basis voor 
een volledige omzet. Hoewel in dit uiterste limiet helaas geen rek zit, is 
het terras niet gelimiteerd aan een aantal personen. Zolang de 1,5 meter 
tussen gasten onderling en het personeel maar wordt gewaarborgd.  
De omzetdaling in het restaurant moet dan ook worden goedgemaakt met 
een take-away & delivery service en op het terras. Door een overdekking 
te plaatsen, kunt u het terras optimaal inzetten als een verlengde van uw 
restaurant of café. Dat betekent meer vierkante meters, meer gasten en 
uiteindelijk meer omzet, ongeacht de weersomstandigheden. 

Kontent Structures is internationaal specialist en totaalleverancier van tijdelijke ruimtes. Zij bieden 
zeer solide terrasoverkappingen, inclusief een razendsnelle op- en afbouw. De pagodetent, bekend 
om het karakteristieke puntdak en stabiele constructie, leent zich tevens perfect voor een aparte 
afhaal- of ontvangstruimte. 

Kontent Structures hanteert de volgende huurprijzen voor een periode van 3 maanden:
 
1 stuks Pagode zonder vloer € 1.000,- per stuk
2 stuks  Pagodes zonder vloer € 925,- per stuk
Vanaf 3 stuks  Pagodes zonder vloer € 860,- per stuk





VHC Jongens BV   |   Ambacht 3   |   1511 JZ OOSTZAAN   |   075 684 30 55   |   www.vhcjongensbv.nl

Onze accountmanagers geven u de juiste ondersteuning en een advies op maat. 
Neem contact op met uw accountmanager of bel naar 075 – 684 30 55. 


