Huisregels
Respecteer de regels in het belang van iedereen,
zo houden wij het samen veilig en gezellig

resp
vo ect
elkaor
ar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regels vanuit de overheid: • Houd 1,5m afstand van elkaar
• Schud geen handen
• Was je handen extra en regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Draag mondkapje of bandana bij verplaatsingen binnen en buiten.
• Geen onnodige groepsvorming
Regels Baton Rouge

• Aai geen huisdieren
• Bar gebruik niet mogelijk
• Consumptie alleen nuttigen aan de voor jou toegewezen tafels
• Gebruik de alleen voor jou toegewezen toilet of douche

Hygiene

• Houd zoveel je handen en gebruikte oppervlakken schoon.
• Gebruikt de daarvoor de schoonmaak sprays en handpompjes.

Garage aankomst

1) Parkeer de motor tijdelijk aan de overkant op de parkeerplaats.
2) Meld je beneden bij de bar aan
3) Laat je motor door Baton Rouge parkeren of
4) Volg de parkeer aanwijzingen v/h Baton Rouge personeel

Inchecken

1) Niet inchecken bij hoesten, koorts of neusverkoudheid
2) Lees de Covid19 overheid- en huisregels goed door
3) Houd je aan de regels tijdens het gehele verblijf
4) Per kamer of groep wordt een tafel toegewezen

Kamers toilet en douche

• Kamers incl : gebruik alleen je eigen douche en toilet
• Kamers excl : gebruik alleen de aan jou aangewezen douche en toilet**
** douche en toilet zijn van kamer nummers voorzien.

Eten en drinken

• Bar gebruik is niet toegestaan.
• Consumpties, ontbijt en avondeten alleen nuttigen aan de voor jou
toegewezen tafels
• Deel items op jouw toegewezen tafel niet met andere tafels of gasten
• Na het ontbijt of avondeten de gebruikte borden, kopjes en bestek
plaatsen op de afwas trolleys voor de bar
• Keuken is verboden toegang.

Uitchecken vuile was

Vuile was afhalen:
Pakket A: keer kussensloop binnenste buiten en
stop hier het onderlaken en dekbedhoes in.
LET OP! — —> Laat bij het afhalen de molton matrashoes en de 2e kussenhoes zitten
Pakket B: gebruikte handdoeken
Vuile was deponeren:
Pakket A: in de metailen wascontainer in de garage
Pakket B: in de plastic grijze waston
op het balkon voor kamer 8

Uitchecken betalen

• Graag contactloos betalen

Garage vertrek

1) Meld je aan de bar voor vertrek
2) Volg de aanwijzingen v/h Baton Rouge personeel betreft het uitrijden

Openingtijden bar

vrijdag en zaterdag
zondag t/m donderdag

08:00 - 01:00
08:00 - 00:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij kunnen gasten de toegang tot de Baton Rouge herberg weigeren bij:
• twijfel over verdachte ziekte verschijnselen
• het niet naleven van de Covid19 overheid en huisregels

