
LODGE AT THE LAKE!
 

 
 

Online reserveren van een bowlingbaan,
snooker-/pooltafel alsmede een tafel op het terras is
verplicht! Alléén een tennis-/squashbaan kan
telefonisch gereserveerd worden.

Wij zijn blij als iedereen bij zijn eigen baan/tafel blijft
zitten.

Helaas is het niet mogelijk om zelf een baan/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.

De horeca is gesloten, behalve op het terras. Een tafel
reserveren kan uitsluitend online. Het is niet
toegestaan om eigen consumpties mee te nemen en
te nuttigen.

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

Ons personeel werkt met mondkapjes en reinigt de
handen zeer frequent. Ons personeel werkt niet
wanneer zij klachten hebben.

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



AANVULLENDE RICHTLIJNEN
 

Zowel de bowlingbanen als een pool- of snookertafel dienen
voorafgaand gereserveerd te worden (online).
De horeca is tot nader order gesloten.
Er mogen maximaal 2 personen per pool/-snookertafel spelen.
Er mogen maximaal 4 personen per bowlingbaan spelen.
Spelen er kinderen onder de 18 jaar of komt u uit één huishouden?
Dan mag u wel met 6 personen op één bowlingbaan spelen.
Wij werken met tijdsloten met na ieder uur bowlen een kwartier
schoonmaakpauze. 

De Escape Rooms zijn tot nader order gesloten.

De buiten tennisbanen dienen via de app te worden gereserveerd
of u kunt de baan ter plekke afhangen.
De binnen tennisbanen kunnen voorafgaand worden
gereserveerd of op binnenloop op basis van beschikbaarheid bij
onze receptie.
Er mogen maximaal 4 personen per baan spelen.
Lessen: Er mag les gegeven worden aan een maximale
groepsgrootte van 4 personen - naast de trainer.
Spelen er kinderen onder de 18 jaar? Dan mogen er meerdere
personen per baan spelen.

De squashbanen kunnen voorafgaand worden gereserveerd of op
binnenloop op basis van beschikbaarheid bij onze receptie.
Er mogen maximaal 2 personen per squashbaan spelen.
U mag alleen vrijspelen, geen wedstrijdvormen en u dient zelf op
de baan de 1,5 meter in acht te houden.
Spelen er kinderen onder de 18 jaar of komt u uit één huishouden?
Dan mag u wel een wedstrijdvorm spelen.

Toeschouwers zijn helaas niet welkom.
De Sportsbar is tot nader order gesloten, wel kunt u gebruik
maken van het terras.
De kleedkamers, douches, sauna's en zonnebanken zijn tot nader
order gesloten.

Bowling-, pool- en snookercentrum

Escape Room

Tennis

Squash

Algemeen


