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Biljart 
De biljarters dienen vooraf een tijd te reserveren om te kunnen spelen. Zodat wij 
kunnen monitoren hoeveel personen er steeds in totaal aanwezig zijn. In totaal 
mogen er slechts 16 personen per uur in de ruimte waar de kleine biljarts staan 
aanwezig zijn en op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor de driebanden 
tafels alleen met als verschil dat daar slechts 8 personen aanwezig mogen zijn op 1,5 
meter afstand van elkaar. 

De indeling van de tafels met het aantal personen is als volgt: 

Tafel 1, 2, 5 en 6 (hoektafels) à 3 personen per tafel 

Tafel 3 en 4 (middelste tafels) à 2 personen per tafel 

Alleen op deze manier kan er voldaan worden aan de 1,5 meter afstand regel. 

Op de desbetreffende middag/avond wordt men ontvangen door een personeelslid 
die de volgende controle vragen stelt: 

1. Bent u verkouden 
2. Heeft u koorts 
3. Heeft u griepklachten 
4. Hebben familieleden bovenstaande klachten 

Worden bovenstaande vragen allen met nee beantwoord dan mag de gast naar 
binnen. Vervolgens vervoegd de gast zich naar de desinfectiezuil om zijn/haar 
handen te ontsmetten. Hierna krijgt de gast te horen naar welke biljarttafel hij/zij moet 
gaan als het tijd is. Men gaat op aanwijzingen van het personeel naar de juiste tafel. 

Na het beëindigen van het spelen aan een tafel worden de bijzettafels, de randen 
van het biljart en alle oppervlaktes rondom het biljart gereinigd met 
desinfectiereiniger. Nadat dit gebeurd is mag de volgende reservering pas naar de 
biljarttafel. Men gaat dan of naar een andere tafel of naar de barruimte om daar te 
wachten om weer te mogen spelen. Als deze ruimte ook compleet vol is dient u het 
lokaal helemaal te verlaten. Zolang alle tafels vol zijn mag men alleen plaatsnemen 
op stoelen in de biljartruimte die niet NIET in gebruik zijn. STOELEN MOGEN NIET 
VERPLAATST WORDEN dit geldt voor alle ruimtes:  biljart en bar! 

 

 


