
 

 

 

Richtlijnen voor het openstellen van de kantine van LTC Loenen 

(vanaf 1 juli 2020) 
 

Gebruik kantine 
 Kantine is alleen toegankelijk voor leden van LTC Loenen. 

 Baanreservering is tegelijkertijd kantine/terras reservering. 

 Wanneer er meerdere personen aanwezig zijn in de kantine dan wordt de looproute gevolgd 
(door voordeur naar buiten, via terrasdeur naar binnen). 

 Er staat maximaal 1 persoon achter de bar. 

 Opstelling van tafels en stoelen blijven intact. Tafels worden niet aan elkaar geschoven. 
Aan een tafel of aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding 
die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 

 Iedereen wast zelf het gebruikte serviesgoed af en reinigt de tafel bij vertrek. 

 Betaling alleen via pinbetaling. 
 

Gebruik kleedkamers 
 De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, laat deze schoon achter! 

 

Gebruik terras 
 Terras is alleen toegankelijk voor leden van LTC Loenen. 

 Opstelling van tafels en stoelen blijven intact. Tafels worden niet aan elkaar geschoven. 
Aan een tafel of aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding 
die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 

 Iedereen wast zelf het gebruikte serviesgoed af en reinigt de tafel bij vertrek. 
 

Leveranciers 
Goederen worden geleverd als de kantine niet bezet is. 
 

Voor iedereen die het tennispark bezoekt gelden de volgende richtlijnen van het RIVM 
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19).  Volg hierin het advies van de GGD. 

 Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test. Volg hierin het advies van de GGD 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 


