COVID-maatregelen voor een fijn & veilig verblijf!
Hierbij een korte toelichting van ons huidige beleid ten aanzien van COVID-19. Wij hanteren de richtlijnen en adviezen van zowel het RIVM als de Veiligheidsregio
Zeeland. Deze maatregelen gelden tot nader orde. Concreet houdt dit zoal het volgende in:
Coronatoegangsbewijs
Wij werken zoals voorgeschreven door de overheid met een coronatoegangsbewijs. Deze coronacheck is echter uitsluitend noodzakelijk bij het betreden van
onze bar en restaurant (bij zowel ontbijt, lunch als diner). Bij de receptie zal een medewerker van De Zeeuwse Stromen de toegangscontrole uitvoeren middels
het scannen van uw QR-code of papieren bewijs van vaccinatie, herstel- of testbewijs; vervolgens ontvangt u van ons een polsbandje waarmee u toegang heeft
tot onze horeca-faciliteiten en ons strandpaviljoen De Haven van Renesse.
Mondkapje
In verband met de huidige situatie en het oplopend aantal besmettingen wordt het dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes
(openbare toiletten, hotelgangen) van dit gebouw.
Anderhalve meter
De verplichting tot een onderlinge afstand van anderhalve meter komt te vervallen middels het invoeren van het coronatoegangsbewijs. Ons hotel is echter
dermate ruim opgezet dat, indien gewenst, deze afstand gehouden kan worden.
Desinfectiepunten
Deze staan op diverse openbare plaatsen in ons hotel.
Schoonmaak
Extra schoonmaakrondes worden uitgevoerd door onze housekeeping waarbij met name aandacht wordt besteed aan deurklinken, trapleuningen, openbare
toiletten, etc. Tevens voeren wij periodiek ozon-desinfectie werkzaamheden uit in onze hotelkamers en algemene ruimtes.
Eten & drinken
Ontbijt. Wij hanteren ontbijtshiften met achtereenvolgens de volgende inlooptijden (7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00). Bij drukte wijken wij uit naar een
extra shift met een inlooptijd om 10.30 uur. Bij incheck maakt u deze keuze vooraf bekend bij de receptie;
Lunch. Wij bieden u een uitgebreide à la carte lunchkaart aan;
Diner. U dineert bij ons à la carte. Met ingang van zaterdag 13 november is ons restaurant dagelijks geopend tot 20:00. Wij hebben onze dinertijden hierop
aangepast. Wij hanteren shiften met de volgende inlooptijden: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 en 18:30. Maakt u deze voorkeur van tevoren kenbaar bij de
receptie;
Bar. Met ingang vanaf zaterdag 13 november is onze bar dagelijks geopend tot 20:00.
Faciliteiten
In lijn met de huidige wetgeving zijn onze faciliteiten (binnenzwembad, wellness, sauna, gym en kleedruimte) geopend voor gebruik door onze hotelgasten.
Leest u verder op de ommezijde van deze pagina.
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Sleutel
Vanuit hygiënisch oogpunt staat het u vrij om uw sleutel tijdens het verblijf bij u te houden; u hoeft deze enkel in te leveren bij vertrek.
Telefonische bereikbaarheid receptie
In het geval van een vraag of calamiteit bereikt u onze receptie met uw mobiele telefoon via het volgende telefoonnummer: +31 (0) 111 462 040.

Wij blijven tot uw beschikking voor eventuele verdere vragen.
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