
CORONAVIRUS…VEILIG SAMEN UIT, OMDAT HET KAN! 

Om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan volgen wij de richtlijnen van het RIVM en indien 

noodzakelijk nemen wij direct aanvullende maatregelen: 

Voor jou: 

Heb je nergens last van en wil je graag onze bowling en/of Crazy-golf komen bezoeken, dan is het belangrijk dat je je 

aan de volgende richtlijnen houdt: 

• Was regelmatig je handen met water en zeep 

        (wij zorgen dat de zeep– en alcoholdispensers gevuld blijven). 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Probeer op afstand van het personeel en andere gasten te blijven en schud geen handen, geen high 

fives, geef geen kussen op de wangen en knuffel zeker niet. 

• Probeer zoveel mogelijk op uw plaats te blijven, zodat er zo min mogelijk beweging op de vloer is. 

Onze maatregelen: 

• Bij binnenkomst eerst handen desinfecteren bij hygiënestation daarna meteen bij de receptie melden. Zij zullen u 

een aantal verplichte triage vragen stellen die u moet beantwoorden. 

• In de bowling is een routering aangegeven. Deze looprichting ten alle tijden volgen. 

• Er wordt via LED-schermen en borden gecommuniceerd wat de huisregels zijn in de bowling en Crazygolf, bij niet nale-

ven zijn wij genoodzaakt in te grijpen. 

• Onze medewerkers hebben instructies gekregen omtrent hygiëne. 

• Onze glaswerk/bestek/servies wordt machinaal schoongemaakt met hoge temperaturen. 

• De reserveringen boeken wij op aantallen in, die zijn toegestaan door de veiligheidsregio en gemeente. De bowling is 

ruim opgezet, waardoor wij met deze restrictie zorgen dat gezelschappen onderling niet te dicht op elkaar zitten. 

• Er wordt extra schoongemaakt (vooral deurklinken, pinautomaten, glow-golfsticks-grepen etc.);  

• Bowlingballen en glowgolfsticks worden middels een fogger met desinfectiemiddel ontsmet. 

• Bowlingschoenen worden na elk gebruik gedesinfecteerd. Mocht u liever uw eigen schoenen aanhouden, dat mag 

mits: 

 Dit platte sportschoenen zijn. Onder geen beding mag er gebowld worden op (hoge)-hakken! U kunt overschoenen 

 verkrijgen bij de receptie om deze over uw eigen sportschoen heen aan te trekken. 

• Wilt u bv. Na uw gereserveerde activiteit: (eten, bowlen etc.) langer in de bowling blijven om gezellig na te borrelen 

dan het tijdsspan op de reservering aangeeft, dan graag bij de receptie informeren of dit mogelijk is. Dit m.b.t. de 

maximale aantallen die wij alleen met reservering binnen mogen laten.  

• Afrekenen mag zowel met (contactloos-) pinnen als met contant geld op een aangewezen afrekenpunt bij de receptie. 

 

Deze maatregelen worden in acht genomen tot en met 31 december 2020. 

Mochten de richtlijnen wijzigen, nemen wij tijdig passende maatregelen. 

 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking! 

Namens team Bowling BoZ en Crazy-Golf BoZ 

 



Triage vragen, deze zijn wij verplicht te stellen: 

Alle gasten van een gezelschap op één reservering moeten ALLE onderstaande 

vragen met NEE kunnen beantwoorden bij aanmelden aan de receptie. Mocht 

blijken tijdens het verblijf dat er toch gezondheidsklachten zijn. Dan wordt die-

gene verzocht om de ruimte van Bowling & RestoLounge BoZ óf CrazyGolf te 

verlaten. Dit ter bescherming van onze gasten en medewerkers. Wij gaan er 

vanuit dat u dit zal begrijpen. 


