
VOORWAARDEN  OPENING  BOSBAR – juli 2020 
Om het risico op verspreiding van COVID-19 verder tegen te gaan heeft het bestuur van VZW 
Wijkcomité Lobos volgende maatregelen uitgewerkt en vraagt een correcte naleving ervan. 
 
 

De BASISREGELS blijven gehandhaafd: 
 

• Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen 
die deel uitmaken van je gezelschap.  

• Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel 
en de toiletten. 

• Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien 
weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).  

• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak enkel voorwerpen aan die je nodig hebt.  

 

BIJKOMENDE maatregelen binnen in de Bosbar 
 

• Max. 20 personen toegelaten met zoveel mogelijk op reservatie. 
• Gelieve de pijlrichting te volgen bij het binnenkomen en verlaten van de bar. 

• De tafels (4+2) in de Bosbar worden NIET VERPLAATST. Deze staan zo opgesteld dat de 
afstandsregel van 1,5m gegarandeerd is. 

• Bediening gebeurt aan de tafels, NIET aan de bar en géén statafels 
• De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. 
• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet 

toegestaan.  

• Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels 
over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten 
worden gerespecteerd. 

• Na elke klant worden de 6 tafels, bar en gebruikte stoelen gereinigd en ontsmet met 
de voorhanden producten. 

• Dranken worden zoveel mogelijk uit flesjes geconsumeerd. Het gebruik van glazen 
zoveel mogelijk vermijden. 

• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met 
warm water en zeep en gespoeld worden. 

• Voor ventilatie wordt gevraagd om de dubbele deur open te laten staan om zoveel 
mogelijk verse buitenlucht aan te voeren 

 



 
• Graag ELECTRONISCHE BETALING VIA PAYCONIQ. Indien cash: 1 rekening per tafel 

met gepast geld.  
• Bij het afsluiten worden de toiletten gereinigd én ontsmet met de voorhanden 

producten. 
• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ’s nachts 

 

 

Mondmasker 
 

• Het is verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van de Bosbar, en bij het 
bewegen in de Bosbar (bv. van uw tafel naar het toilet).  

• Enkel aan uw tafel waar u een drankje kan nuttigen, mag je het mondmasker afzetten.  

• Mensen die bedienen of achter de toog staan moeten ALTIJD een mondmasker 
dragen. Deze zijn voorzien in de kassa. 

 

Activiteiten 
 

• Alle interne en externe activiteiten zijn bij deze opgeschort.  

• Deze regeling is voorlopig vastgelegd tot 31 oktober 2020 

 

Gelieve deze voorwaarden strikt na te leven, ter bescherming van uzelf 

en uw medemensen. Wie deze regels niet naleeft, kan de toegang tot de 

Bosbar en/of activiteit(en) ontzegd worden. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


