
24 juni 2021 

Aan alle horeca ondernemers 

  

Beste heer/mevrouw, 

  

Afgelopen vrijdag is er weer een persconferentie met onze Minister-President geweest. Deze 

keer ging over het ingaan van stap 4 in het openingsplan van de Rijksoverheid. Opnieuw zijn 

er weer een aantal versoepelingen aangekondigd. We zijn blij voor u als horeca-ondernemer 

dat deze er ook voor de horeca inrichtingen zijn.  

 

In vervolg op onze eerdere e-mails geven wij u voor de volledigheid de regels per 26 juni 

vanuit de Rijksoverheid: 

• De basisregels blijven gelden, 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, bij 

klachten blijft men thuis; 

• De inrichting binnen en op het terras mag volledig benut worden zover de 1,5 

meter regel dat toe laat (was eerst max 50 personen); 

• Mogelijkheid tot gebruik van een Coronatoegangsbewijs waarmee u niet aan de 

1,5 meter hoeft te voldoen. Daarmee mag 100% van de reguliere capaciteit 

gebruikt worden, dit geldt voor binnen en voor het buitenterras: 

o Een beheerder werkt dezelfde dag of wel of niet met toegangsbewijzen, 

zodat het regime niet steeds wisselt; 

o Via deze link meer informatie Coronatoegangsbewijs met CoronaCheck; 

• Kuchschermen mogen op de buitenterrassen gebruikt worden; 

• TV-schermen mogen geplaatst worden; 

• Vaste zitplaats(aan een tafel of de bar), registratie en het checkgesprek zijn 

verplicht; 

• Bij gezelschap aan tafel ook 1,5 meter afstand wanneer de mensen niet tot 1 

huishouden behoren; 

• Alcohol verstrekking gaat naar de normale (altijd al geldende) tijden; 

• Geen mondkapjesplicht in publiek toegankelijke ruimtes als 1,5 meter haalbaar is; 

• Geen verplichte sluiting om 22 uur. De normale tijden sluitingstijden gelden weer. 

 

De regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan gaat per 26 juni 

vervallen. Wanneer een gezelschap uit meer personen bestaat dan alleen hetzelfde 

huishouden dan geldt 1,5 meter afstand houden. 

 

Heeft u na ons bericht nog vragen? 

Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan door te e-mailen naar 

apv@jouwgemeente.nl  en te bellen naar telefoonnummer 088-7515000. 

  

We zijn blij met deze nieuwe versoepelingen voor uw horeca inrichting en wensen u de 

komende periode veel succes. 

  

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

  

 


