KAS VAN KAAT
WINKEL
o Maximaal 1 persoon per winkelwagen.
o Het meenemen van een winkelwagen
is verplicht.
o Desinfecteer uw handen en de
winkelwagen bij binnenkomst.
Desinfectiepompjes zijn voor u
beschikbaar.
o Als er geen winkelwagen is, wacht
dan totdat er weer één beschikbaar
is.
o Volg de looproute; rood-witte pijlen
én blijf 1,5 meter afstand houden.
o Betaal zo veel mogelijk met pin.
o Toiletgebruik: is helaas niet mogelijk
als u uitsluitend winkelt.
o Voor onze kassa’s hangen
doorzichtige schermen, om u en de
winkelmedewerker te beschermen.
o Uiteraard desinfecteren ook de
winkelmedewerkers hun handen op
ieder noodzakelijk moment.
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KAS VAN KAAT
Horeca
Lunchcafé - terrasbezoek
Bij aankomst meldt u zich bij onze gastheer/gastvrouw.
• Graag uw handen reinigen voor u aan tafel gaat.
• Onze gastheer/gastvrouw loopt met u mee naar de tafel.
• Wij komen bij u aan tafel om uw bestelling op te nemen.
• Voor de veiligheid van onze medewerkers bedienen wij met
trolleys.
• Wilt u zelf uw bestelling van de trolley halen.
• Afrekenen graag aan uw tafel en bij voorkeur met de pin.
•

TOILETGEBRUIK:
•
Als u op het terras zit dan kunt u gebruik maken van de toilet –
unit buiten. Zie het aanplakbiljet.
• Als u in het lunchcafé zit, vraag dan de sleutel van het toilet aan
onze medewerker aan de bar. Na gebruik graag weer de sleutel
terugleggen op de betreffende plek bij de bar.
•

•
•
•

ALGEMEEN:
Let op de 1,5 meter afstand.
Wij zorgen ervoor dat alles goed gereinigd wordt. Dit zal wel
betekenen, dat het af en toe wat langer kan duren voordat u uw
bestelling heeft. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

•

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, staan wij altijd voor u
klaar!
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