
Geachte gast,

Wij zijn bijzonder verheugd dat we u weer mogen verwelkomen in het De L’Europe Amsterdam hotel. 

We hopen dat u geniet van al het goede dat Original Amsterdam Luxury u te bieden heeft. 

Weet dat uw gezondheid en welzijn te allen tijde tijdens uw verblijf onze grootste prioriteit geniet. Graag 

informeren wij u aan de hand van dit protocol over de maatregelen die wij met betrekking tot ‘social 

distancing’ als hotel nemen om dit te kunnen garanderen. Hierbij vragen we ook uw medewerking in 

het naleven van deze maatregelen en daar uitvloeiende gedragsregels. Zo kunnen we samen met u uw 

verblijf en dat van uw medegasten zo veilig en aangenaam mogelijk maken 

Het protocol is opgesteld volgens de hygiënerichtlijnen voor hotels en horeca, uitgegeven door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

We wensen u een prettig verblijf,

De L’Europe Amsterdam
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P R O T O C O L  D E  L ’ E U R O P E  A M S T E R D A M

PREAMBULE (ALGEMENE UITGANGSPUNTEN)

1 Dit protocol bestaat uit meerdere onderdelen en bevat maatregelen die van toepassing zijn op:

 -Medewerkers

 -Gasten

2 Uitgangspunt is dat maatregelen helder en hanteerbaar zijn voor de twee bovengenoemde partijen;

3 Medewerkers en gasten houden zich aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid;

4 De L’Europe Amsterdam kan niet aansprakelijk gesteld worden als gasten en/of leveranciers gedrag 

 vertonen dat in strijd is met het protocol en de geldende 1,5 meter regels;

5 Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote aantallen   

 gasten;

6 De L’Europe Amsterdam maakt maatregelen en gedragsregels zichtbaar:

 - Bij alle ingangen

 - In alle openbare ruimtes 

 - In alle restaurants en bars

 - Op het terras

 - Op www.deleurope.com

1 PROTOCOLBEPALINGEN

1.1 Algemene richtlijnen De l’Europe Amsterdam:

1 De L’Europe draagt zorg voor het instrueren van haar medewerkers over additionele hygiënische 

 maatregelen en het toezien op het in acht nemen hier van;

2 De L’Europe zal haar medewerkers voorzien van hygiënische hulpmiddelen;

3 De L’Europe zal er voor waken dat een ieder zowel binnen als buiten het hotel alsook in onze restaurants  

 en bars zoveel mogelijk de afstandsregel van 1,5 meter in acht neemt;

4 Regels met betrekking tot sociale hygiëne zullen ten alle tijden in acht genomen worden;

5 De L’Europe draagt zorg voor maximale bedrijfshygiëne in de keuken, sanitaire voorzieningen, 

 pinterminals evenals alle openbare ruimtes.

1.2  Algemene richtlijnen medewerkers De L’Europe Amsterdam:

1 Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan;

2 Was bij binnenkomst direct je handen met water en zeep gedurende 20 seconden;

3 Schud geen handen;

4 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

5 Blijf thuis als je verkouden bent en/of griepverschijnselen hebt;

6 Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen   

 van de bestelling;

7 Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen De L’Europe werknemers komen    

 als in de ruimten waar ook gasten komen;

8 Wijs collega’s als gasten op het niet in acht nemen van de regels, indien dit het geval is.
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P R O T O C O L  D E  L ’ E U R O P E  A M S T E R D A M

1.3 Algemene richtlijnen gasten De L’Europe Amsterdam:

1 Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Uitzonderingen:

 A. aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding    

 die uit meer personen bestaat.

 NB:  ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer)   

  aantal personen zijn toegestaan, in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.

 B. aan de bar mogen maximaal 4 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om een gezamen  

 lijke huishouding die uit meer personen bestaat.

 NB: ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (minder of meer)   

 aantal personen zijn toegestaan, in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.

 C. op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.

2 Indien u verkoudheids- en/of griepklachten heeft dient u thuis te blijven;

3 De L’Europe Amsterdam mag u toegang tot het hotel, restaurant of bar ontzeggen indien wij het 

 vermoeden hebben dat u aan verkoudheids- en/of griepklachten lijdt;

4 Volgt u altijd de aanwijzingen van het De L’Europe personeel op;

5 Was bij binnenkomst grondig uw handen met desinfectiegel;

6 Was na het toiletbezoek grondig uw handen;

7 Betaal contactloos (pin of mobiel);

8 Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels van De L’Europe en/of de geldende 1,5m regels van de    

 overheid dan kan u de toegang tot het hotel, het restaurant of de bar ontzegd worden. De L’Europe heeft

 het recht om schade op u te verhalen wanneer deze is ontstaan omdat u zich niet aan de regels heeft    

 gehouden. 
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P R O T O C O L  D E  L ’ E U R O P E  A M S T E R D A M

2 SPECIFIEKE RICHTLIJNEN RIVM EN KONINKLIJKE HORECA

 Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor De L’Europe Amsterdam uitgegeven door het RIVM en 

 Koninklijk Horeca Nederland. 

 Om een goede doorstroom van gasten te kunnen garanderen zal De L’Europe in al haar

 restaurants en bars:     

 Bij binnenkomst

• Uitsluitend werken op basis van reserveringen.

• Een dag van te voren contact opnemen met de gasten voor een controlegesprek om zo

 de gezondheidsrisico’s in te schatten. Indien deze er zijn zal een reservering 

 geannuleerd worden.

• Gasten begeleiden naar hun gereserveerde tafel.

• Markeringen aanbrengen om afstand tussen gasten te kunnen garanderen.

• Gasten vragen gebruik te maken van desinfectiegel om hun handen schoon te maken.

 Bij vertrek

• Gasten vragen gebruik te maken van een andere deur dan waardoor ze binnen zijn  

 gekomen.

 Tevens zal De L’Europe zorgdragen voor:

• Minimaal 1,5m afstand tussen tafels.

• Maximaal 4 personen toewijzen aan 1 tafel, tenzij de groep een huishouden betreft.

• Het reinigen van tafels, stoelen en menukaarten na gebruik.

• Het accepteren van enkel pin of credit card betalingen.

 Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. Uitzonderingen:

• Als er een goede, fysieke afscheiding gecreëerd kan worden tussen werkplekken,   

 bijvoorbeeld door een (tijdelijke) wand of PVC-scherm.

• De medewerkers dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid hebben met de  

 werkgever voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden.

 Smart distancing is hierbij het uitgangspunt.

 De L’Europe voorkomt kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van  

 elkaar komen.

  Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften  

 RIVM.

 Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.

 Logies is toegestaan, voor ontbijt, lunch en diner voor hotelgasten gelden de voor  

 waarden zoals hierboven genoemd bij restaurants. Roomservice is ook toegestaan.

 De L’Europe zorgt voor voldoende ruimte bij de check-in balie en de hotellobby zodat  

 gasten voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

 Housekeeping zal de kamer uitsluitend betreden als er geen gasten op de kamer zijn.

 De volgende restaurants en bar beschikken over een terras: Graziella, Marie sur l’Eau  

 en Freddy’s.  Op alle drie de terrassen is alleen zitten toegestaan. Gasten dienen alleen  

 gebruik te maken van de toegewezen tafels en stoelen.

 Tevens zullen dezelfde maatregelen die voor restaurants en bars gelden op het terras  

 gehanteerd worden.

Restaurant

Keuken

Hotelkamers

Terras
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P R O T O C O L  D E  L ’ E U R O P E  A M S T E R D A M

3 EXTRA MAATREGELEN

 Hieronder volgen extra maatregelen die De L’Europe Amsterdam neemt. 

3.1 Extra maatregelen De L’Europe Amsterdam algemeen:

1 Alle hoofd- en WC-ingangen zijn voorzien van desinfectiezuilen.

2 Mondkapjes en handschoenen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie.

3 Ontbijt kan enkel à la carte besteld worden.

4 Deurgrepen van de hoofdentree evenals publieke sanitaire ruimtes worden elk half uur gedesinfecteerd. 

5 Alle restaurants, bars en balies zijn voorzien van desinfectiegel. 

6 Alle balies en bars zijn voorzien van hoestschermen.

7 De lift mag door niet meer dan één persoon gebruikt worden tenzij het mensen betreft die in dezelfde    

 hotelkamer overnachten. 

8 Handvatten van bagage die in bewaring gegeven worden, worden gedesinfecteerd.

9 Persoonlijke eigendommen die in bewaring worden gegeven, zullen door de gast gedeponeerd moeten  

 worden in een door De L’Europe aangeboden plastic tasje.

10 Gebruikte gebruiksvoorwerpen worden gedesinfecteerd.

3.2 Extra maatregelen De L’Europe Amsterdam met betrekking tot medewerkers:

1 Medewerkers worden gescreend op basis van lichaamstemperatuur.

2 Receptiepersoneel en conciërges alsook buitenportieren zijn voorzien van handschoenen.

3 Keukenmedewerkers worden voorzien van mondkapjes en handschoenen.

4 Medewerkers worden gevraagd zoveel mogelijk al in uniform naar werk te komen.

3.3 Extra maatregelen De L’Europe Amsterdam met betrekking tot hotelkamers:

1 Hotelkamers worden voorzien van disinfectiegel.

2 Alle gebruiksvoorwerpen in de kamer worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

3 Roomservice bestellingen worden tot aan de deur gebracht en indien gewenst met gepaste afstand van   

 1,5m op de kamer geplaatst. 

4 NASCHRIFT 

 Dit document is opgesteld aan de hand van de richtlijnen uitgegeven door het RIVM en Koninklijke    

 Horeca Nederland. 

 Dit protocol is bedoeld om gasten en medewerkers richting te geven hoe te handelen.

 Bij aanpassingen in de corona richtlijnen vanuit de overheid zal De L’Europe Amsterdam de nodige    

 aanpassingen in bovenstaand protocol doorvoeren. 
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