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Huisregels van De Vier Seizoenen 
 
Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen  vanuit de RIVM voor het open van het Grand 
Café De Vier Seizoenen verzoeken wij alle bezoekers de volgende richtlijnen in acht 
te nemen zodat we allemaal op een gezellige en veilige manier kunnen genieten van 
deze mooie faciliteiten. 
 

Voor het terras. 
  

• Er geld een één richting verkeer. Binnen door de voordeur naar buiten door de 
terrasdeur. 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. We mogen dan met z’n allen op het terras. 

• Voor binnenkomst wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren. 

• Het terras is zonder bediening. U hoeft hier ook niet te reserveren. Het is wel de 
bedoeling dat u zelf uw consumpties aan de bar komt halen. Graag zoveel mogelijk 
contactloos afrekenen. 

• Zodra u op het terras komt kiest u een tafel en gaat zitten. Het is niet de bedoeling 
dat u van tafel naar tafel gaat om te staan praten. 

• Maximaal 4 personen per tafel. Houd 1,5 meter afstand. Meer dan 4 personen aan 

één tafel is uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke 

huishouding vormen 

• Als u weg gaat wordt u verzocht om de tafel leeg achter te laten. Uw dienblad kunt 
u op de afruimwagen kwijt en plastiek in de daarvoor bestemde vuilnisbak. 

• WC bezoek vanaf het terras via de voordeur van De Vier Seizoenen. 
 

Binnen 
 

• Zelfde aankomst regels als voor het terras. Alleen om binnen te mogen zitten dient 
u vooraf te reserveren. 

• Tijdens de reservering vragen wij u een aantal vragen in lijn met het protocol van 
de RIVM, en aan de hand van uw antwoorden kunnen wij uw reservering wel of 
niet aannemen. 

• Er mogen maximaal 30 gasten binnen. Maximaal 4 personen per tafel, Houd 1,5 

meter afstand. Meer dan 4 personen aan één tafel is uitsluitend toegestaan als dit 

personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen. 

• Zodra u binnen bent kiest u een tafel en gaat zitten. Het is niet de bedoeling dat u 
van tafel naar tafel gaat om te staan praten. 

• Voor Lunch en Diner verzorgen wij bediening aan tafel.  

• Houd 1,5 meter afstand. 
 

• WC bezoek graag één persoon per keer i.v.m. de 1,5 meter afstand regeling. 

• Na het golfen eerst uw trolley in de auto, dan naar het clubhuis. 

Zodra er verandering komt in bovengemelde regels brengen wij u hier direct van op 
de hoogte. 
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