
Zo garanderen wij een veilige omgeving voor jouw peroonlijke
gelegenheid met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen.

Jouw persoonlijke gelegenheid bij Green Village

3. APARTE IN EN UITGANG

Wij faciliteren een aparte in- en uitgang en markeren de 
vloer met anderhalve meter zones. Ook is het mogelijk 
dat er verschillende ingangen in gebruik worden 
genomen.

4. TRIAGE BIJ DE INGANG EN DESINFECTIE

De gasten dienen voor binnenkomst de triage te door-
lopen bij de aanwezige host. Indien de gasten op alle 
vragen ‘nee’ antwoorden, kunnen zij het pand betreden. 
Daarnaast kunnen de gasten buiten voor de entree hun 
handen desinfecteren.

1. VOORAF DETAILS BESPREKEN

Twee dagen voordat we jullie mogen ontvangen sturen wij 
meer informatie over de ruimte waarin de gelegenheid 
plaatsvindt. De looproute wordt aangegeven en wij 
vertellen hoe de dag er tot in detail uit komt te zien. We 
zetten samen nog even de puntjes op de i. 

2. GESPREID PARKEREN

Op ons privé parkeerterrein kunnen de gasten parkeren. 
Door de ruim opgezette plekken is het mogelijk om 
gespreid te parkeren. We versturen vooraf een route- 
beschrijving die je naar de gasten kunt doorsturen.

6. CULINAIRE INVULLING

Onze volledige culinaire line-up is door de keuken 
aangepast op de geldende maatregelen. Alle lekkernijen 
en lunch of diner worden per persoon uitgeserveerd. 
Deze wordt in onze eigen keuken samengesteld.

5. CONTROLE OP 1,5 METER AFSTAND

Bij de planning van onze ruimtes, houden wij altijd 
rekening met de 1,5 meter afstand. Zo zal het maximale 
aantal gasten altijd verantwoord zijn en kan er te allen 
tijde 1,5 meter afstand gehouden worden. Huishoudens 
mogen bij elkaar zitten.

8. ALTIJD ONS EIGEN PERSONEEL

Ons eigen personeel is de afgelopen periode volledig 
opgeleid om volgens de nieuwe omstandigheden en 
maatregelen te werken. Zij zijn allen op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. Daarom plannen wij uitsluitend 
onze eigen collega’s in.

7. CONTINU SCHOONMAAK

Onze schoonmaakdiensten zijn geïntensiveerd. Dit 
betekent dat ruimtes, toiletten, handgrepen en andere 
oppervlakten nog vaker schoongemaakt worden.

9. DEZELFDE GREEN VILLAGE KWALITEIT

Natuurlijk willen we weer ‘normale’ live gelegenheden 
organiseren. Hoewel de wijze waarop we jouw gelegen-
heid faciliteren anders is, garanderen we dat het jou en je 
gasten aan niets ontbreekt en de kwaliteitsbeleving van 
het niveau is dat je van ons gewend bent.
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