VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN LOKAAL VAN BC QUALITY ZELE
Er moet vooraf worden gereserveerd met opgave van :
 Datum van de reservatie
 Begin- en eind-uur
 Naam en telefoonnummer
 Aantal personen per tafel
Dat kan ter plaatse of telefonisch vanaf 13:00u op nummer 052 44 94 31
Vooreerst blijven de individuele veiligheidsvoorschriften van de Veiligheidsraad nog altijd van toepassing :
 Geen handjes of kussen geven
 Regelmatig handen wassen
 Afstand van 1,5m respecteren
 Mondmasker dragen vanaf binnenkomst in het lokaal tot je aan je toegewezen tafel NEERZIT
 Bij verplaatsingen binnen het lokaal (bv. om naar de WC te gaan, om naar buiten te gaan, om het lokaal te
verlaten, …) moet het mondmasker terug opgezet worden !
Veiligheidsmaatregelen genomen door de uitbater :
Onze deuren staan weer open voor onze klanten.
Dit echter onder een aantal voorwaarden, deels opgelegd en deels door ons gecreëerd om het werk en de
organisatie vlot te laten verlopen.
Buiten de vooropgestelde verplichtingen van de regering hebben we nog een aantal regels.


















Iedereen die wilt komen spelen moet op voorhand reserveren. Er zal gevraagd worden met hoeveel personen
en in welk tijdslot. Iedereen betaalt ook voor het tijdslot dat hij/zij reserveert. Reserveren kan vanaf 13:00u.
de clubavonden en de maandagavond tornooien worden voorlopig opgeschort. Dit om het wisselen tussen
tafels en spelers uit te sluiten.
Ook het wisselen van tafel tijdens gereserveerde tafels is niet toegelaten!
iedereen krijgt bij reservatie een tafel toegewezen en gaat bij binnenkomst direct naar die tafel. Het
personeel komt ballen brengen en zal de bestelling opnemen. Het is absoluut verboden om aan de toog te
bestellen of te gaan babbelen.
iedereen gebruikt de buitenkant om naar zijn tafel te gaan en gaat langs het midden terug weg.
op het moment dat je niet speelt moet je gaan zitten!
er is hand-gel voorzien bij het binnenkomen zodat iedereen zijn handen kan ontsmetten.
de toiletten worden regelmatig ontsmet.
na vertrek van een tafel wordt zowel de rand van het biljart, hulpstukken en tafels ontsmet.
de ballen op de tafel laten staan, de bediening neemt die mee om te ontsmetten.
de ballen van de carambole die in de kast staan zullen we achter de toog zetten zodat we die ook iedere keer
kunnen ontsmetten.
HEEL BELANGRIJK. Iedereen die een vaste reservatie heeft (bijvoorbeeld : alle dinsdagen in de namiddag, …)
moet deze minstens 2 dagen op voorhand bevestigen anders wordt de tafel verhuurd !
Iedereen die binnen komt moet geregistreerd worden, dwz naam en telefoonnummer invullen op briefje die
door personeel verstrekt worden.
tot 18:00 kan er alleen gespeeld worden, na 18:00 altijd 2 tot 4 personen. Indien meer personen moet er een
tweede tafel gereserveerd worden.
we aanvaarden cash en Bancontact maar prefereren de laatste optie.
mondmasker is verplicht van zodra je binnenkomt tot je aan de toegewezen tafel neerzit, en bij alle
verplaatsingen in de zaak.
Als laatste en zeker niet de minst belangrijke. Respect voor het personeel, houd afstand en vermijd contact.

Deze maatregelen zullen continu geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.
Het is niet zoals we het zelf willen maar helaas noodzakelijk.
We hopen dat iedereen begripvol is en hopen iedereen zo snel mogelijk terug te zien.
(zaterdag 25 juli 2020)

