
Horeca protocol IJssportcentrum Eindhoven 
 

De komende weken zal alleen de horeca op de 1e verdieping open zijn voor gebruik door de 

verenigingen. In het begin proberen wij zoveel mogelijk open te zijn om u als verenigingslid kennis te 

laten maken met de nieuwe regels zodat deze verder in het seizoen ( als het drukker wordt ) bekend 

is. 

 

I.v.m. de aangescherpte maatregelen voor de horeca geldt er ook op het IJssportcentrum voorlopig 

een  ‘’zit’’plicht.  Hierdoor is het maximum aantal personen drastisch verminderd en mogen wij in de 

horeca op de 1e verdieping 70 personen toelaten. Omdat dit voor trainingen in het voorseizoen 

normaliter geen probleem is hoeft er vooralsnog niet gereserveerd te worden. Mocht de horeca toch 

aan zijn maximum zitten tijdens trainingen zal dit door het personeel kenbaar gemaakt worden.  

 

Voor de komende (oefen)wedstrijden zal het maximale aantal echter wel snel bereikt worden en 

gaan wij met de besturen van de betreffende vereniging in overleg hoe te handelen.  De uitwerking is 

op dit moment nog niet bekend en zal door de vereniging tijdig aan u gecommuniceerd worden. 

 

De looproute naar de horeca boven is het volgen van de borden ‘’ Route naar tribune’’ . Vanuit de 

tribune (de kant boven de kleedkamers ) kunt u via de balustrade de horeca bereiken. De uitgang is 

via de dubbele deur die uitkomt in de trappenhal , u komt dan weer op de ingang route terecht en 

kunt zo weer de tribune bereiken. Deze looproute geldt voor de komende weken voor de trainingen.  

 

Tijdens (oefen)wedstrijden kan de looproute aangepast worden. Dit ziet u dan bij binnenkomst van 

de accommodatie of vooraf via een email van de vereniging. 

 

De horeca op de begane grond is op dit moment nog niet geopend. Ook hier geldt een maximaal 

aantal als deze geopend is en de plicht om te zitten op 1.5m afstand. In de horeca beneden kunnen 

wij ( met nog komende aanpassingen ) 30 personen toelaten aan de tafels. Deze is daarnaast wel nog 

te gebruiken voor afhaal als het maximum aantal van 30 is bereikt. 

 

Voorwaarden gebruik horeca 
 

 Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op 

 Volg de verplichte looproute 

 Bestel van achter de coronaschermen 

 Betaal zoveel mogelijk contactloos met uw pinpas 

 Zitten is verplicht 

 Gebruik desinfectie bij binnenkomst 

 Het is verboden om de tafels en stoelen te verschuiven ( horeca 1e verdieping ) 

o Deze staan op 1.5m 

o Bent u met 1 huishouden en wenst u meer stoelen aan de tafel kunt u dit kenbaar 

maken bij het personeel.  Zij kunnen dan extra zitplaatsen creëren voor u. Het is niet 

toegestaan om zelf stoelen extra te pakken of deze van andere tafels weg te halen 

 Bestellen kan langer duren dan u gewend bent , wij hopen op uw begrip 

 Wij vragen uw naam en telefoonnummer bij plaatsnemen in de horeca 

o 1 telefoonnummer per tafel is voldoende , wel alle namen 


