
Vanwege het coronavirus zijn wij door de Rijksoverheid verplicht een aantal 
gezondheidsvragen te stellen. 
 
Datum:…………………………… 
 
Reservering onder de naam: ……………………………………………………. 
 
Vraag 1: 
Vult u deze gezondheidscheck alleen voor uzelf in of voor alle tafelgenoten? 
0 alleen voor mijzelf 
0 alle tafelgenoten 
 
Vraag 2: 
Gaan jullie akkoord met deze gezondheidscheck en verklaren jullie deze SAMEN naar 
waarheid in te vullen? 
0 ja 
0 nee 
 
Vraag 3: 
Vormen jullie samen één huishouden of een gezin? 
0 ja  
0 nee 
Heeft u deze vraag met ja beantwoord? Ga dan door naar vraag 6 
 
Vraag 4: 
Zijn jullie met meer dan 2 personen? 
0 ja 
0 nee 
Indien u op vraag 3 NEE heeft geantwoord en op vraag 4 JA mogen we jullie helaas NIET 
toelaten. Wij zien jullie graag een andere keer 
 
Vraag 5: 
Hebben jullie vraag 3 en 4 allebei met NEE geantwoord dan,  
vormen jullie geen gezamenlijk huishouden en bent u met 2 personen!  
Dan mogen jullie volgens de regels NIET aan één tafel zitten en moet de onderlinge afstand 
van 1,5 meter gerespecteerd worden. 
Echter wordt het gedoogd en mogen jullie afhankelijk van de gezondheidscheck op basis 
van eigen verantwoordelijkheid aan één tafel zitten. 
Willen jullie op basis van eigen verantwoordelijkheid samen aan één tafel zitten? 
0 ja 
0 nee 
 
 
 
NAAM: ……………………………………………….    HANDTEKENING:……………………………………………… 



Vraag 6: 
Hebben jullie in de afgelopen 24 uur één of meerder van de volgende klachten gehad? 
0 hoesten 
0 neusverkoudheid 
0 koorts vanaf 38 graden 
0 benauwdheidsklachten 
 
Vraag 7: 
Hebben jullie op dit moment een huisgenoot of een gezinslid met koorts en/of 
benauwdheidsklachten? 
0 ja 
0 nee 
 
Vraag 8: 
Hebben jullie of heeft één van jullie het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)? 
0 ja 
0 nee 
 
Vraag 9: 
Hebben jullie een huisgenoot of een gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft één van 
jullie in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij klachten had? 
0 ja 
0 nee 
 
Vraag 10: 
Is één van jullie in thuis-isolatie omdat er contact is geweest met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
0 ja 
0 nee 
 
Indien u op vraag 6 t/m vraag 10 één of meerdere malen ja heeft geantwoord mogen we 
jullie helaas NIET toelaten. Wij zien jullie graag een andere keer 
 
Er komt zo een medewerker bij u om deze checklist te controleren. 
Wij doen er alles aan om u, onze andere gasten en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.  
Dit verwachten wij van iedereen die ons restaurant binnenkomt: 
- desinfecteer nu jullie handen 
- volg de aanwijzingen op van de medewerkers 
- respecteer de huisregels en instructies 
- hoest of nies in je elleboog 
- houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van anderen 
- probeer zoveel mogelijk aan tafel te blijven zitten en het toiletbezoek te beperken 
- kinderen blijven ook aan tafel zitten, het is niet toegestaan kinderen in de zaak te laten “spelen” 
- was na het bezoek aan het toilet zorgvuldig je handen 
- betaal contactloos 


