Protocol zakelijke bijeenkomsten Landhuis
Het coronavirus treft ons allemaal. Toch willen we voor jullie een succesvolle meeting
verzorgen. Daarin is het besef van belang dat niet alles kan, maar dat er nog wel genoeg
mogelijkheden zijn voor het organiseren van een succesvolle zakelijke bijeenkomst. 1
Naar aanleiding van de nieuwe overheidsrichtlijnen ontvangen jullie hierbij onze
voorwaarden voor het onder “social distance” uitvoeren van jullie zakelijke bijeenkomst.
Met dit protocol willen we voor jullie inzichtelijk maken wat er vanaf 1 juli 2020 wel kan en
hoe dan. Daarnaast is het van belang dat wij hierin aangeven wat wij van jullie en de
deelnemers verwachten, zodat we op een verantwoorde en veilige manier jullie bijeenkomst
kunnen verzorgen.
Het protocol is gebaseerd op het protocol van Koninklijke Horeca Nederland in
samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland en het Ministerie van Economische zaken
& klimaat.
Uitgangspunten:
• Heldere en hanteerbare afspraken voor jullie, al jullie gasten, leveranciers en onze
medewerkers die zich allemaal houden aan de richtlijnen van het RIVM.
• Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor het gedrag van de deelnemers als
dit in strijd is met geldende regelgeving. Gasten die zich niet houden aan de regels met
betrekking tot social distance kan de toegang worden ontzegd. Schade die wij als gevolg
hiervan leiden zal worden verhaald.
Algemene richtlijnen:
• Tijdens het verblijf in onze locatie worden de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en
social distance door alle deelnemers nageleefd. Instructies van ons personeel met
betrekking tot deze richtlijnen dienen te worden opgevolgd.

1 Dit protocol is een document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Deze versie is gebaseerd op de
regelgeving zoals deze op 1 juli 2020 gold. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit
protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast.
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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Capaciteiten:
Het maximaal toegestane aantal personen van overheidswege tezamen met de richtlijnen met
betrekking tot social distance hebben tijdelijk invloed op de maximale capaciteit in onze
locatie (alle aantallen zijn inclusief een eventuele trainer of spreker).
Capaciteit vergaderzalen landhuis
opstelling








Fonteinzaal
Jonkheer Geverszaal
Floris v.d. Wervezaal
Parkzaal
Ruychrokzaal
Baron van Pallardzaal
Laboucherezaal

Overige capaciteiten landhuis
 Borrel
 Diner
 Diner
 Diner
 Diner
 Feestavond

U-vorm/
kring
6
6

Theater

11

14

School

Blok
4
6
3
4

7
9

Vijverzaal
Schouwzaal
Tuinzaal
Serre
Tuinzaal/Bar/Vijverzaal

60 personen
16 personen (4 x 4 pers.)
12 personen (3 x 4 pers.)
28 personen (7 x 4 pers.)
10 personen (5 x 2 pers.)
Tijdelijk niet toegestaan

* Uiteraard is een borrel na het diner wel mogelijk, maar niet met band of DJ.
Programma onderdelen:
Ontvangst
• Bij binnenkomst zijn bezoekers verplicht om hun handen te desinfecteren. Bij de entree
staat een zuil met desinfectiemiddel.
• Verse koffie en thee kunnen de deelnemers zelf pakken in de koffielounge.
Vergadering
Wij zorgen voor opstellingen waarin de richtlijnen met betrekking tot social distance worden
nageleefd. Het is van belang dat deelnemers en/of trainers de afgesproken opstelling niet
veranderen en zich houden aan het “seating plan”. Voor de koffiepauzes is het belangrijk om
hierover voorafgaand aan de bijeenkomst afspraken te maken met een van onze medewerkers.
We willen voorkomen dat verschillende groepen tegelijkertijd een pauze inplannen.
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Lunch
Er zijn 2 lunchtijden mogelijk: van 12.00 tot 12.45 en van 13.00 tot 13.45. Een van onze
medewerkers zal ’s ochtends voorafgaand aan de bijeenkomst met jullie of de trainer hiervoor
een afspraak maken. Het is van belang om je te houden aan de afgesproken lunchtijd omdat
we zoveel mogelijk willen zorgen voor een verantwoorde spreiding van de groepen.
Borrel / aperitief
Drankjes kunnen worden besteld aan de bar, maar wij serveren ook.
Diner
Een uitgeserveerd diner, BBQ of buffet is mogelijk. Een tafelwissel tijdens het diner is niet
toegestaan. Er zitten maximaal 4 personen aan ronde tafels (m.u.v. de serre. Daar zitten
maximaal 2 personen aan rechte tafels). Meer dan 4 personen aan een tafel is niet toegestaan
omdat deze gasten anders te dicht op gasten aan een andere tafel zitten.
Tot slot
We realiseren ons dat bovenstaande richtlijnen veel vraagt van jullie creativiteit om binnen de
richtlijnen toch een goede zakelijke bijeenkomst te organiseren. We hebben echter ons uiterste
best gedaan om jullie bijeenkomst te kunnen verzorgen en hopen dat we samen tot een goede
en verantwoorde invulling kunnen komen.
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