
 

 
Wij zijn heel blij u weer te kunnen ontvangen in onze vergaderruimte. Op basis 

van de RIVM-richtlijnen bieden wij u de volgende vergaderopties aan: 
 

• Afhankelijk van de invulling van uw bijeenkomst* kunt u tot een 
maximum van 12 personen bij ons terecht. 

• Bij binnenkomst vragen wij u direct uw handen te desinfecteren en 
vervolgens wordt u verzocht gelijk door te lopen naar de vergaderruimte 
boven. 

• Boven in de ruimte ligt een gezondheidsverklaring, wij vragen iedereen 
in uw gezelschap deze naar waarheid in te vullen. 

• De vergaderruimte is aangekleed op basis van de 1,5 meter maatregel, 
laat het meubilair alstublieft staan. 

• In de ruimtes is voldoende mogelijkheid om ramen te openen voor frisse 
lucht. 

• Handen wassen kan in onze toiletten en de vergaderruimte is uitgerust 
met desinfectiemiddelen en handschoenen. 

• Alle bij het arrangement horende catering wordt boven in de ruimte 
geserveerd, het is NIET mogelijk de vergaderruimte te verlaten en 
beneden gebruik te maken van de lunchroom. 

• Pauzeren kan alleen plaats vinden in de vergaderruimte. 
• Vooraf aan uw bezoek vragen wij naar de gezondheid van u en uw 

gasten. Hierbij gelden de algemene regels, neem deze serieus; als u of 
uw collega’s verkoudheidsverschijnselen of koorts heeft, blijf dan thuis. 

• Wij vragen u en uw gasten na gebruik van het toilet deze zelf met 
desinfecterende doekjes schoon te maken. Wij zullen om de 2 uur een 
grote schoonmaak doen in het toilet. 

• Zoals u van ons gewend bent, is de vergaderruimte standaard uitgerust 
met een TV ten behoeve van een presentatie, een flip-over met stiften 
en WIFI. 

• Ook voor onze vergaderruimtes geldt; houd afstand! Bij het niet naleven 
van de gestelde regels en de daaruit voortvloeiende boete, zullen wij aan 
u moeten doorberekenen. 

 

Handen schudden mag helaas niet meer, maar wij 
begroeten u graag met een grote glimlach! 

 

*Neem  contact met ons op voor de specifieke 
invulling van uw bijeenkomst: 

tel; 030-633 06 37 
e-mail; info@fortlunet4.nl 

 


