
                                                                

Regels voor Gasten terras en kantine ltc ‘t Loo 

Per 1 juli mogen de kantine en het terras van ’t Loo weer open. Daarbij gelden wel enkele 
regels waaraan we moeten voldoen. Die zijn in hoofdlijnen hetzelfde als die voor de horeca. 

Voor jullie als bezoeker van kantine of terras hebben we de volgende zaken op een rijtje 

gezet: 

• Volg de algemene richtlijnen van het RIVM: 

o Bij milde verkoudheid- of griepklachten blijf je al thuis 

o Blijf thuis als iemand in jou huishouden koorts (>38 gr) of 

benauwdheidsklachten heeft 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Volg altijd de eventuele aanwijzingen van onze vrijwilligers op. 

• Aan een tafel mogen maximaal twee personen, die niet uit hetzelfde huishouden 

komen, binnen 1,5 meter bij elkaar zitten. Als je met meer dan twee personen aan 

een tafel zit, moet er altijd 1,5 meter afstand gehouden worden. 

• Personen uit hetzelfde huishouden mogen met meer dan twee personen binnen 1,5 

meter bij elkaar zitten. 

• Op het terras en in de kantine mag je alleen zitten en dus niet staan; ook niet aan de 

bar dus, behalve voor het doen van een bestelling. 

• Voor de kantine geldt, dat er een aparte ingang en uitgang is. Volg daartoe de 

aangegeven routing op. 

• Je kunt alleen contactloos betalen met je ledenpas of pinpas. 

• Zet je gebruikte glazen e.d. altijd terug op de bar (of op de aangegeven retourplaats). 

• Tijdens toernooien mogen supporters niet staan of zitten tussen baan 5 en 6 en 

naast baan 10 (ivm de 1,5 meter regel). 

• Voor de kantine moet gereserveerd worden. Maar als je een baan reserveert is dit 

ook meteen je reservering voor de kantine; je hoeft hier dus verder niets voor te 

doen. De kantine heeft echter wel een beperkte capaciteit wat betreft het aantal 

gasten (want: 1,5 meter afstand), dus vol is vol. 

We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van het terras omdat daarvoor geen 

reservering nodig is en de capaciteit groter is. 


