Veiligheidsmaatregelen
Golden Tulip Hotel Central & Brasserie Cé
Wij hanteren uiteraard de maatregelen zoals deze gesteld zijn door de overheid en het RIVM. Daarnaast blijven wij de
adviezen nauwlettend volgen en daar waar nodig anticiperen wij hierop. Door de gestelde maatregelen zijn er een aantal
zaken veranderd in het hotel en onze brasserie. In dit overzicht vindt u onze hygiëne-, en veiligheidsmaatregelen.
Deze extra maatregelen zullen niets veranderen aan onze service en gastvrijheid. Bent u benieuwd hoe we dit gaan doen?
We laten het graag zien! We kijken ernaar uit om u weer te mogen ontvangen.

DISPENSERS MET DESINFECTERENDE HANDGEL
Verspreid door ons pand hangen verschillende dispensers met desinfecterende handgel zodat onze gasten
en medewerkers steeds hun handen kunnen reinigen.
TOEZICHT OP EVENTUELE KLACHTEN
Medewerkers die verkouden zijn of andere klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus, blijven
thuis.
PERSOONLIJKE HYGIËNEMAATREGELEN
Onze medewerkers nemen de persoonlijke hygiëne maatregelen in acht. Zo wassen zij vaker hun handen,
worden er geen handen geschud en houden zij 1,5 meter afstand.
INTENSIVERING HOUSEKEEPING
Onze schoonmaakdiensten zijn geïntensiveerd. Dit betekent dat ruimtes, toiletten, handgrepen en andere
oppervlakken nog vaker schoongemaakt worden en de housekeeping altijd aanwezig is.
WAARBORGEN VOLDOENDE AFSTAND
Ons personeel zal een actieve rol spelen bij het houden van voldoende afstand tussen de gasten en hen hier
op wijzen.
VLOERMARKERING
Op de vloer geven wij door ons hele pand duidelijk aan wat de gewenste afstand is door middel van
markeringen in de vorm van een gastvriendelijke ‘hartjesroute’.
VEILIG INCHECKEN
De hotelreceptie waar u en uw gasten kunnen inchecken en zich laten registeren zijn voorzien van diverse
wanden van plexiglas.
LIFTEN
In onze liften geldt de voorwaarde maximaal 1 persoon tegelijk, tenzij u tot hetzelfde huishouden behoord
als de andere personen in de lift.
GEBRUIK TOILETTEN
Alle toiletten zijn voorzien van extra handzeep en desinfectiemiddelen. Om voldoende ruimte
te kunnen garanderen, geldt in de toiletportalen waar men kan wachten een maximum van 2
personen.

SCHERMEN & VEILIGE REGISTRATIE
Wij bieden in onze Brasserie Cé een royaal opgesteld tafelplan met waar nodig doorzichtige schermen bij
de tafels. Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats bij een afgeschermde balie.
AIRCONDITIONING
In Brasserie Cé en in het hotel hanteren wij uiteraard de maatregelen zoals deze gesteld zijn door de
overheid en het RIVM. Bovendien wordt er constant 100% frisse buitenlucht ingeblazen.
VERANTWOORDE MANIER VAN SERVEREN
Bij het uitserveren van gerechten en dranken wordt er continue rekening gehouden met de regels, zoals de
veilige afstand, extra hygiëne en looproutes in onze brasserie, ontbijtzaal en vergaderzalen.
CULINAIR AANBOD
Ook ons keukenteam werkt veilig en volgens de maatregelen. Waar nodig serveren wij de lunch in de zaal
of krijgt u een eigen tang tijdens het ontbijt. Wij zorgen dat het u en uw gasten aan niets ontbreekt.
MEETING S & EVENTS
In de zalen hebben we standaard opstellingen zodat u de afstand tot anderen goed kunt behouden.
LIVE STREAMEN
In samenwerking met onze partner Streamprovider kunnen wij zorgen voor een live verbinding waardoor
uw gasten in andere ruimtes en/of thuis ook kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.
VEILIGHEID MET CLEAN & SAFE PROTOCOL
Louvre Hotels Group heeft NSF International geselecteerd om ervoor te zorgen dat alle veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen op de juiste manier zijn toegepast in alle hotels van de keten.
Zijn er vragen over onze hygiëne-, en veiligheidsmaatregelen? Bent u benieuwd hoe wij uw bijeenkomst veilig en volgens de
richtlijnen kunnen faciliteren? Aarzel dan niet en bel ons! Wij staan u, zoals altijd, 24/7 graag te woord.
Kamerreserveringen
E-mail

073-6.926.936
info@hotel-central.nl


Zaalreserveringen
E-mail

073-6.926.935
zaalreserveringen@hotel-central.nl


WIJ BLIJVEN DENKEN IN OPLOSSINGEN
GRAAG SAMEN MET U..!

