
Voor een plekje in ons restaurant is reserveren verplicht.
Voor ons terras hoeft niet gereserveerd te worden.

Bij ontvangst doen wij een korte gezondheidscheck.
Wacht even tot een medewerker je naar jouw tafel brengt.

Wij zijn blij als iedereen aan zijn eigen tafel blijft zitten.
Helaas is het niet mogelijk om zelf een tafel uit te kiezen.

Respecteer overal de ruimte van je medegasten en denk
aan de 1.5 meter afstand van elkaar.

Als iedereen de aanwijzingen van ons personeel
respecteert kunnen wij er voor iedereen een gezellige
dag/avond van maken.

Wij serveren graag uit naast je tafel, zodat je zelf je
bestelling kan pakken.

Onze glazen worden allemaal in de glazenspoelmachine
schoongemaakt.

Je krijgt je eigen menukaart.

De toiletten en andere belangrijke contactpunten worden
met hoge frequentie schoongemaakt.

Wij werken niet met mondkapjes en handschoenen
omdat ons personeel zeer frequent de handen reinigt en
niet werkt wanneer zij klachten hebben.

Betaling uitsluitend mogelijk met pin/creditcard. 
Bij voorkeur contactloos.

LODGE AT THE LAKE!

WIJ ZIEN JE GRAAG SNEL WEER TERUG!



AANVULLENDE RICHTLIJNEN
Door de vele faciliteiten die Dekker Zoetermeer te bieden heeft hebben wij een
algemeen protocol opgesteld, daarnaast hanteren wij per tak van sport
verschillende richtlijnen. Binnen Dekker Zoetermeer hanteren wij aangepaste
openingstijden.
 
Algemene richtlijnen binnen Dekker:
-          Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, voor jezelf en andere gasten;
-          Volg de looproute; 
-          Was regelmatig je handen;
-          Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
-          Blijf thuis bij klachten;
-          Houd je aan de algemene regels van het RIVM en de instructies van
onze medewerkers; 
-          De toiletten en andere belangrijke contactpunten worden met hoge
frequentie schoongemaakt;
-          Bij binnenkomst zal een gezondheidscheck worden uitgevoerd; 
-          Kleedruimten inclusief zonnebanken en sauna’s zijn geopend, gasten
dienen zelf voor 1,5 meter afstand te zorgen;
-          Betalingen uitsluitend per pin/creditcard en bij voorkeur contactloos;
-          Dit protocol is onder voorbehoud van (verdere) overheidsmaatregelen.
 
Aanvullende richtlijnen horeca:
-          Voor lunch en diner dient er gereserveerd te worden; 
-          Bij ontvangst doen wij een korte gezondheidscheck. Wacht even tot een
medewerker je naar jouw tafel brengt;
-          Het is niet mogelijk om zelf een tafel uit te kiezen;
-          Onze glazen worden allemaal in de glazenspoelmachine
schoongemaakt;
-          Je krijgt je eigen menukaart;
-          Ons personeel reinigt zeer frequent de handen en zal niet werken bij
klachten.

Aanvullende richtlijnen tennis:
-          Vooraf reserveren van binnen- of buitenbanen is verplicht, dit kan
maximaal 1 dag van te voren via de KNLTB.club app of telefonisch via 
079-3684242;
-          Een gereserveerde baan dient minimaal 5 minuten vooraf bevestigd te
worden bij de afhangcomputer of onze receptie;
-          Er mag met maximaal 4 personen op een baan worden vrijgespeeld; 
-          Banen t.b.v. tennislessen worden door de tennisschool gereserveerd;
-          De indeling van de banen wordt verzorgd door Dekker Zoetermeer, hier
kunnen geen veranderingen in worden aangebracht;
-          Het protocol en de richtlijnen van de KNLTB zijn van toepassing; 
-          Huurrackets worden na gebruik grondig gereinigd;
-          Openingstijden buitenbanen: 
                       Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:30 
                       Zaterdag & zondag 09:00 – 18:00



AANVULLENDE RICHTLIJNEN
Aanvullende richtlijnen Lucky’s Bowling:
-          Tussen de baanreserveringen zal een 15 minuten wisseltijd worden
ingepland;
-          Er wordt gebowld op eigen schoenen met hoesjes eromheen, deze
worden verstrekt door Lucky’s Bowling; 
-          Onze bediening komt met het pinapparaat bij uw baan om af te
rekenen;
-          Rekjes voor kinderen zijn verkrijgbaar bij de bar;

Openingstijden bowlingcentrum:

Aanvullende richtlijnen snooker/pool:
-         Pooltafels worden per uur gereserveerd; 
-         Snookertafels worden per 2 uur en 15 minuten gereserveerd;
-         Tussen de reserveringen wordt 15 minuten wisseltijd ingepland voor het
reinigen van de tafels/keu’s;
 
Openingstijden pool/snooker: 
                       Ma/di/do/vrij 16:00 – 23:00 
                       Wo/za/zo 12:00 – 23:00

Aanvullende richtlijnen Escape Rooms:
-         Tussen de reserveringen wordt 15 minuten wisseltijd ingepland;
-         Alle deelnemers spelen met plastic handschoenen, deze worden door
Dekker Zoetermeer verstrekt.
 
Openingstijden Escape rooms: 
                       Ma/di/do/vrij 16:00 – 23:00 
                       Wo/za/zo 12:00 – 23:00



AANVULLENDE RICHTLIJNEN
Aanvullende richtlijnen Escape Rooms:
-         Tussen de reserveringen wordt 15 minuten wisseltijd ingepland;
-         Alle deelnemers spelen met plastic handschoenen, deze worden door
Dekker Zoetermeer verstrekt.
 
Openingstijden Escape rooms: 
                       Ma/di/do/vrij 16:00 – 23:00 
                       Wo/za/zo 12:00 – 23:00 
 
Aanvullende richtlijnen squash:
-         Vooraf reserveren van squashbanen is verplicht; 
-         Per squashbaan mogen maximaal 2 sporters aanwezig zijn tbv vrij
squashen; 
-         Trainingen zijn mogelijk met een maximum van 3 personen per baan
inclusief trainer; 
-         Dubbelen is alleen toegestaan voor jeugd t/m 18 jaar;
-         Squashers dienen na gebruik squashbaan de handvaten te reinigen;
-         Squashers dienen verplicht een handdoek mee te brengen; 
-         Vermijd niet noodzakelijk contact;
-         Huurrackets worden na gebruik grondig gereinigd;

Openingstijden centrum: 
                       Maandag t/m vrijdag 07:00 – 22:30 
                       Zaterdag & zondag 09:00 – 18:00

Kleedruimten en douches zijn geopend. De sauna's en zonnebanken zijn tot
nader order gesloten.


