
Corona protocol De Koppel      (versie 29 mei 2020) 

 

De Koppel gaat vanaf 1 juni weer open. Wij hebben er zin in u weer te ontvangen! 

Maar… Daarbij geldt wel een aantal spelregels, natuurlijk. 

 

De Koppel binnen is op afspraak te bezoeken van dinsdag tot en met zondag.  

U kunt dan tot maximaal 1,5 uur blijven en hebt toegang tot De Koppel, Koppelserre  

en toiletten. Er mogen maximaal 15 gasten tegelijk naar binnen. Reserveren graag  

per mail of telefoon. 

 

Let op: reserveren voor het weekend uiterlijk vrijdag 17.00 uur per telefoon  

of mail!   

 

- Start tijdvakken:  

o Op dinsdag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. 

o Donderdag om 13.00 en 15.00 uur.  

o Op zaterdag en zondag om 13.00 uur en 14.45 uur. 

- Bij koorts of verkoudheidsklachten, bij uzelf of in uw huishouden, mag u niet naar 

binnen. Wij controleren dit bij aankomst. 

- Tenminste bij binnenkomst én vertrek, en na toiletbezoek handen ontsmetten of 

handen wassen. 

- Houd 1,5 m afstand van gasten die niet tot uw huishouden behoren. 

- Geef geen handen, hoest of nies in uw elleboog. 

- Een aantal activiteiten is tijdelijk verwijderd of afgesloten, dat is in het gebouw 

aangegeven. Vraag bij twijfel de gastheer of gastvrouw. 

- A.u.b. de opgezette dieren en het aquarium niet aanraken. 

- Bij de keukenbalie kunt u eten en drinken bestellen, door een persoon per groep, 

meteen afrekenen, liefst per pin/contactloos. De bestelling wordt klaargezet op  

een trolley. 

- Winkelartikelen en folders niet aanraken, tenzij u het wilt kopen of meenemen.  
- Wij zorgen tussen en tijdens de tijdvakken voor schoonmaak van contactpunten.  

Niet alle onderdelen van de exposities kunnen gereinigd worden. Gelieve daarmee 
rekening te houden. Handen kunnen na afloop gewassen of ontsmet worden.  

 
De Koppel buiten 

Op het Koppelterras kunt u plaatsnemen zolang er stoelen beschikbaar zijn. Daarvoor is 

geen reservering nodig.  

- Bij drie of meer personen aan een tafel dient 1,5 meter afstand te worden gehouden, 

behalve als u tot hetzelfde huishouden behoort. 

- Bij koorts of verkoudheidsklachten, bij uzelf of in uw huishouden, mag u niet op het 

terras zitten. Wij controleren dit bij aankomst. 

- U mag alleen naar binnen om van het toilet gebruik te maken of te bestellen. 

Bestellen graag door één persoon per tafel bij de keukenbalie. Meteen afrekenen, 

liefst per pin/contactloos. De bestelling wordt klaargezet op een tafel. 


