Welkom in Utrecht
Laten we elkaar weer verantwoord ontmoeten
AANKOMST AUTO

AANMELDEN

INSTRUCTIE VOOR UW GASTEN

• Van der Valk Hotel Utrecht is gelegen aan de A12, Winthontlaan 4 in Utrecht.
• Neem afslag 17 (Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland).

• Probeer gebruik van het openbaar vervoer te mijden!
• Buslijnen/sneltramlijnen, uitstappen Kanaleneiland Zuid.

• Namens uw gezelschap is er één contactpersoon (CP) voor medewerkers van Van der Valk.
• Bij aankomst meldt CP zich bij de Sales-balie (1e etage van het hotel).
• Wij zullen CP de controlevraag stellen m.b.t. zijn/haar gezondheid.
• Is CP ziek of met lichte gezondheidsklachten, dan wordt de toegang te geweigerd.
• Medewerker Van der Valk begeleidt CP naar de zaal.
• De indeling van de zaal wordt standaard opgesteld volgens de 1,5 meter maatregel.
• Indien gewenst helpt medewerker CP met aansluiten van laptop op beamer.
• CP dient tijdens het contactmoment met medewerker 1,5 meter afstand te houden.

• CP is verantwoordelijkheid voor controle gezondheid van het gezelschap.
• Is er iemand ziek of met lichte klachten, dan dient deze gast de bijeenkomst te verlaten.
• Elke gast heeft een eigen stoel en tafel met water, kladblokje en pen.
• Direct buiten de zaal is er een buffet met desinfectiegel en extra flessen water.
• Eventuele lege flessen water/gebruikte koffiemokken a.u.b. ook op dit buffet plaatsen.
• Voor uw gezelschap wordt er een eigen coffee corner toegewezen in de foyer.
• WiFi is gratis beschikbaar, 'Hotel Utrecht', hiervoor heeft u geen wachtwoord nodig.
• Per etage zijn er toiletten aanwezig, ook hier 1,5 meter afstand houden.

LUNCH

VERVOLG BIJEENKOMST

KOFFIEPAUZE(S)

• Er volgt een instructie door CP over wijze van verlaten van de zaal + lunch.
• Iedere gast krijg een eigen lunchpakket welke klaar staat in de foyer.
• Lunch items: vruchtensap, belegde broodjes, warme snack en dessert.
• Het nuttigen van de lunch kan in de zaal en de foyer (op toebedeelde plek).
• Zorg voor spreiding tijdens de lunch, er is voldoende ruimte.
• Wij verzoeken u om uw lunchpakket na afloop in de foyer/buiten de zaal te laten staan.

• Bij het betreden van de zaal staan er flessen water om mee te nemen naar uw plaats.
• Uw gasten nemen weer plaats op dezelfde stoel met bijbehorende tafel als voor de pauze.

• Er volgt een instructie door CP over het gefaseerd verlaten van de zaal.
• Gebruik de coffee corner(s) in de foyer zoals vooraf aan u toebedeeld.
• Bij de coffee corner(s) is er desinfectiegel beschikbaar.
• Desinferen van handen is verplicht voorafgaand aan het bedienen van de koffiemachine.
• Houd 1,5 meter afstand op de wachtende voor u.
• Er staan bij de coffee corner(s) verpakte koeken voor bij de koffie/thee.
• Zorg voor spreiding tijdens de break, er is voldoende ruimte in de foyer.

VERVOLG BIJEENKOMST

EINDE POGRAMMA

• Bij het betreden van de zaal staan er flessen water om mee te nemen naar uw plaats.
• Uw gasten nemen weer plaats op dezelfde stoel met bijbehorende tafel als voor de pauze.

• Er volgt een instructie door CP over wijze van verlaten van de zaal.
• Houd 1,5 meter afstand bij het verlaten van de zaal.
• Voor aanvang van uw bijeenkomst hebben wij uitrijkaarten klaargelegd in de zaal.
• Deze kunt u gebruiken om de parkeergarage te verlaten.
• De witte inrijkaart die u bij binnenkomst heeft ontvangen heeft u niet meer nodig.
• Mocht u de uitrijkaart niet nodig hebben kunt u deze op tafel laten liggen.
• Wij wensen u een goede/veilige terugreis.
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