
Bezoekvoorwaarden Muziekcafe  Thuis vanaf 1 juni 2020 

We zorgen voor 1.5 m afstand tussen huishoudens 
We gaan ervan uit dat iedereen (ook eigenaar en medewerkers van Muziekcafé Thuis) de door de 

overheid gestelde regels met betrekking tot hygiëne, afstand houden en gezondheid in acht neemt. 

Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om aan te schuiven bij een andere tafel of om staande 

uitgebreide gesprekken te voeren. 

 

Je moet reserveren 
We ontvangen maar een beperkt aantal gasten tegelijk en alleen met een online reservering via 

https://www.Terrasjeboeken.nl. Je kunt reserveren voor een bepaald tijdvak, waarbij je aangeeft: 

• Met hoeveel personen je wilt komen (en bevestigt dat deze personen uit één huishouden 

komen) 

• Hoe laat je wilt komen 

• Hoelang je denkt te blijven 

• Waar je wilt zitten: binnen of buiten 

Houd er rekening mee dat we binnen maar beperkt ruimte hebben. Op het terras gaan we ervan uit 

dat er niet meer dan twee personen per tafeltje zullen plaatsnemen, behoudens gezinnen met 

kinderen, die met meer dan twee personen aan één tafel mogen zitten. 

Houd er bovendien rekening mee dat wanneer je een terrasplaats hebt gereserveerd en het gaat 

bijvoorbeeld regenen, we je niet altijd naar binnen kunnen verplaatsen. 

 

Als je aankomt 
Je wordt door ons opgevangen. We houden een kort vraaggesprek met je waarin we je vragen om 

ons te bevestigen dat je geen gezondheidsklachten hebt (koorts, benauwdheid, hoest/verkoudheid). 

Is dat het geval dan wijzen we je je tafel aan en leggen je onze huisregels uit (zoals de looproute naar 

de toiletten, de plekken waar je je handen kunt desinfecteren, hoe je kunt zien of het toilet vrij is en 

waar je eventueel kunt wachten tot het toilet beschikbaar komt).  

We maken vaker schoon 
Contactpunten, zoals tafels, stoelen, deurklinken en toiletten maken we regelmatig schoon. Ook het 

glaswerk wordt iedere twee uur vervangen en in de machine gereinigd. Misschien moet je daarom 

even wachten bij aankomst voordat je plaatsneemt – het kan zijn dat we de stoelen nog moeten 

schoonmaken! 

Houd je je niet aan deze regels, dan kunnen wij je de toegang tot ons café en/of terras 

ontzeggen. 

Als je voor twee personen reserveert gaan we ervan uit dat je je ervan bewust bent dat dat 
alleen maar mag indien deze twee personen uit één huishouden komen. Het is voor ons niet 

mogelijk om dat zelf te controleren, we moeten op je eerlijkheid vertrouwen. Als je met meer 
dan twee personen reserveert gaan wij ervan uit dat deze personen tot één huishouden 

behoren. Mocht bij een controle door bevoegde personen blijken dat dit niet het geval is en 
wij worden beboet, dan zullen wij die op je verhalen. 

https://www.terrasjeboeken.nl/


We verwachten een minimum-besteding per stoel per uur 
Omdat we maar beperkte ruimte hebben en er veel vraag naar plaatsen is hanteren we een 

minimum-besteding per stoel per uur: 

• Tot 15:00 uur is dat € 5.00 per stoel per uur (voor gezinnen met kinderen € 10.00 per tafel) 

• Na 15:00 uur is dat € 10.00 per stoel per uur 

We hebben een nieuw assortiment 
In de voorbije weken hebben we op vrijdagmiddag met veel plezier een virtuele vrijmibo 

georganiseerd, compleet met een spannende bingo. Iedere vrijdag brachten we vier bijzondere 

bieren met bijbehorende hapjes bij een groot aantal van onze gasten thuis. Een aantal daarvan viel 

zodanig in de smaak dat we die nu in ons assortiment hebben opgenomen. Kom kijken en proef ook 

deze bijzondere bieren, die we met de bijbehorende hapjes serveren! 

We spreken gasten aan als de afspraken niet worden nageleefd 
Houd in het belang van uw eigen gezondheid en die van anderen altijd 1.5 meter afstand van gasten 

die niet bij de eigen gezamenlijke huishouding horen. Volg altijd de aanwijzingen van onze 

medewerkers op. Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1.5 meter afstand tot elkaar 

bewaren. De voorwaarde van 1.5 meter geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Hierbij 

geldt dat de 1.5 meter gehandhaafd wordt vanaf drie personen. Uitzondering op de 1.5 meter 

voorwaarde zijn gezamenlijke huishoudingen, kinderen tot en met 12 jaar en hulpbehoevenden met 

begeleiders.  

 

 
Bezoek je Muziekcafé Thuis dan ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.  
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