
 

 

 

 

Uitgebreid hygiëneconcept Van der Valk Airporthotel 

 
Geachte gasten, 

 

Van der Valk hecht als familiebedrijf veel waarde aan de gezondheid, veiligheid en  

het welzijn van onze gasten en medewerkers. Daarom hebben wij ons hygiëneconcept 

als volgt uitgebreid. Bedankt voor uw ondersteuning. 

 

Willemijn & Adriaan van der Valk 

 

Algemeen: 

- Er zijn verschillende mogelijkheden om uw handen te wassen en papieren wegwerp 

handdoeken te gebruiken 

- Er zijn verschillende dispensers met ontsmettingsmiddel aanwezig om uw handen  

te desinfecteren 

- Alle oppervlakten, met name deurklinken, leuningen, etc. worden regelmatig 

schoongemaakt 

- De afstandsregel van 1,5 meter zijn gemarkeerd op de vloer 

- Alle medewerkers dragen mond-neus-bescherming of worden met een plexiglas ruit 

van de gasten gescheiden 

- De fitness en wellness faciliteiten zijn geopend voor  
maximaal 6 personen tegelijkertijd 

- Er wordt gezorgd voor regelmatige ventilatie door het gehele hotel 

- Er zijn toegangsbeperkingen en afstandsregels in de sanitaire ruimtes 

- Wij zijn verplicht uw contactgegevens vast te leggen, gelieve hiervoor de ter 

beschikking gestelde formulieren te gebruiken 

 

Receptie: 

- De sleutelkaarten, pennen en pinapparaten worden na elk gebruik, gedesinfecteerd 

en alle oppervlakten regelmatig schoongemaakt 

- Onze receptie is voorzien van een plexiglas ruit  

- Momenteel worden uitsluitend girale betalingen geaccepteerd 

 

Housekeeping: 

- Onze medewerkers werken met mond-neus-bescherming en gebruiken voor elke 

kamer een nieuw paar wegwerphandschoenen 

- Na de kamerreiniging, bij verlaten van de kamer, worden de deurgrepen 

gedesinfecteerd 

 

Lift: 

- Gelieve uw handen te desinfecteren alvoor u de lift gebruikt 

- De lift wordt regelmatig gedesinfecteerd 

- Gelieve de lift met maximaal 2 personen te betreden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Restaurant & brasserie 

- De tafels in het restaurant staan minimaal 1,5 meter uit elkaar. 

- Eeen dispenser met ontsmetingsmiddel is voor gasten beschikbaar 

- Onze medewerkers zijn met mond-neus-bescherming uitgerust 

- Na het gebruik van de tafels wordt het tafellinnen verschoond en de tafels, stoelen 

en menukaarten gedesinfecteerd 

- Gelieve de looppaden te volgen zodat ook bij het binnenkomen en verlaten van het 

restaurant de afstandsregels worden nageleefd. 

 

Keuken: 

- Naast mond-neus-bescherming dragen de medewerkers ook 

wegwerphandschoenen 

- We volgen de DEHOGA-richtlijnen en –aanbevelingen op het gebied van het Corona 

Virus 

 

 

Wat U kunt doen: 

- Was en ontsmet uw handen regelmatig 

- Let op de nies- en hoest regels 

- Houdt u zich aan de afstandsregels ten opzichte van de andere gasten en onze 

medewerkers 

- Volg de op de grond aangegeven looppaden 

- Uitsluitend giraal betalen 

- In ons restaurant is het dragen van een mond-neus-bescherming verplicht, zodra u 

aan tafel zit mag deze af. 

- Wij vragen om begrip dat we de service, die u van ons gewend bent, door de Corona 

maatregelen niet volledig kunnen leveren (zoals het inschenken van de drankjes, 

etc.) 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf. 

 

Uw Van der Valk Airporthotel team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


