Welkom bij

Heggies Speelschuur
EXTRA INFO IVM MAATREGELEN CORONA ( m.i.v. 14 oktober)
• Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en volgen het protocol van
•
•
•
•

onze branche organisatie HISWA-RECRON
Heb je verkoudheidsklachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
Houd > 1,5 meter afstand van mede gasten en medewerkers
Houd je aan de instructies op het terrein volg de aanwijzingen van het personeel op
Er mogen maximaal 30 personen binnen
Dit is inclusief kinderen

• Reserveer online uw tafel
U kunt maximaal één tijdslot online reserveren, de kinderen tellen ook mee bij het aantal personen
waarmee u komt. Entree kinderen € 4,80 en Entree volwassenen € 1,00

• Kinderfeestjes graag reserveren (telefonisch of via website)
Dan kunnen we een verjaardag stoel klaar zetten voor de jarige!
. Maximaal 1 begeleider per 4
kinderen. Voor kinderfeestjes hebben we nu een Heggie Speciaal arrangement met een doe het zelf thuis
kok-pakket voor de ouder(s)/begeleider(s). Reservering is pas definitief na bevestiging door ons.

• Bij de entree/ingang - receptie zijn max. 4 personen tegelijk welkom
• Binnenspeeltuin
Kinderen mogen in het toestel spelen, niet in de zaal spelen/rennen! Volwassenen graag aan de
gereserveerde tafel blijven zitten.

• Buiten speeltuinen – skelters
De kinderen mogen uiteraard ook spelen in de buitenspeeltuinen op trampolines en met de skelters.

• Horeca gesloten
Helaas is met de nieuwe maatregelen onze horeca gesloten. Om misverstanden te voorkomen is het niet
toegestaan om eigen consumpties binnen of op het terras te nuttigen.

• Mondkapjes
U wordt vriendelijk verzocht om binnen in Heggies Speelschuur een mondkapje te dragen bij het
verplaatsen. Aan tafel mag deze af. (kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen)

• Op onze website staat een druktemeter
Hierop kun je zien of er al veel mensen zijn om te spelen. We kunnen niet meer mensen
binnen laten dan er stoelen zijn.
Wees verstandig Alvast bedankt voor jullie medewerking. Veel speelplezier !
Koos en Lilian van Selm en Team Heggies Speelschuur

