Trouwen in tijden van Corona
Wij hebben onze gasten gemist en zijn blij dat we jullie weer mogen
ontvangen. De gezondheid van onze gasten en medewerkers is heel
belangrijk voor ons. Het is daarom belangrijk dat we goede afspraken
met elkaar maken. Op deze pagina lees je meer over de coronamaatregelen die wij hebben getroffen. Wij houden ons aan de
RIVMrichtlijnen. We vragen jullie vriendelijk om hier ook rekening mee
te houden en om de instructies van ons personeel op te volgen. Wanneer
we de regels met zijn allen respecteren, kunnen we er samen met jullie
een fantastische dag van maken!
Wij kunnen ons goed voorstellen dat door de Corona-maatregelen vragen zijn ontstaan. Wij hebben
een top 10 van meest gestelde vragen voor jullie opgeschreven en uitgewerkt.
Vragen & Antwoorden:
1.) Mag mijn vader of een ander persoon mij weggeven/naar het altaar brengen?
Dit kan alleen als je uit hetzelfde huishouden komt.

2.) Mogen wij gefeliciteerd worden met ons huwelijk?
Gasten kunnen jullie feliciteren, helaas niet op de gebruikelijke manier met een hand, knuffel of een
kus. Je dient namelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Als je uit hetzelfde huishouden komt,
kan het wel.

3.) Mogen er wel groepsfoto’s worden gemaakt?
Ja, dat mag zolang er wel 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen de verschillende huishoudens.

4.) Moeten familieleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden?
Als je niet uit hetzelfde huishouden komt, dan hoor je 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

5.) Krijgen wij van te voren de looproute en de regels toegestuurd?
De voorzorgsmaatregelen hebben wij bij vraag 10 per punt benoemd. Je volgt de instructies op van de
medewerkers op de locatie.

6.) Wij (bruidspaar) zijn toch zelf verantwoordelijk of wij en onze gasten aan de 1,5 meter
afstand houden? Of handhaven jullie?
Het is heel belangrijk dat mensen zich aan de door de overheid gestelde voorschriften houden. Op het
moment dat jullie en jullie gasten zich niet aan de voorschriften houden zal een medewerker jullie
wijzen op de RIVMrichtlijnen. De gezondheid van onze medewerkers, de trouwambtenaar of bode van
de burgerlijke stand willen we natuurlijk niet in gevaar brengen. In het uiterste geval kunnen zij, bij
constatering van het niet naleven van de Corona maatregelen, besluiten om niet (langer) mee te willen
werken aan jullie huwelijk

7.) Hoe gaan de cateraars met de maatregelen om? Hebben zij een document met werkwijze?
Er bestaat geen huwelijk protocol maar volgen wij de richtlijnen vanuit de Koninklijk Horeca Nederland
en het RIVM op.

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
8.) Wij gaan ervan uit dat wij buiten trouwen en willen het aantal personen daar op baseren. Als
een paar dagen van te voren blijkt dat dit niet kan door slecht weer dan zullen wij een deel
van onze gasten annuleren en mee laten kijken via een livestream. Is dat mogelijk?
De capaciteit die wij binnen hanteren, hanteren wij ook voor buiten. Mochten jullie graag een
livestream verbinding willen hebben op jullie trouwdag, dan hebben wij hier een vaste leverancier voor.
De kosten zijn voor eigen rekening. Wij adviseren om dit ruim (enkele weken) voorafgaand aan de
huwelijksdag te regelen.

9.) Moet er van te voren worden nagedacht over het placeren van de gasten?
Jullie krijgen van te voren de plattegronden met de capaciteit daarop weergegeven. Jullie kunnen
daarop aangeven waar de gasten komen te zitten. Daarnaast ontvangen wij uiterlijk 8 weken voor de
huwelijksdatum graag de gastenlijst zo kunnen wij vooraf kijken of alles klopt en zijn wij op de dag zelf
overal op voorbereid.

10.) Welke hygiëne maatregelen treffen jullie en wat moeten wij zelf doen?
Iedereen dient bij binnenkomst zijn of haar handen te wassen op de toiletten of kan gebruik maken van
de desinfecterende handlotion, die bij binnenkomst klaar staat. Er zullen ook extra hygiëne doekjes
klaarliggen bij de toiletten. De locatie wordt bij ieder evenement vooraf en na afloop schoongemaakt,
de focus ligt dan voornamelijk op de toiletten, trapleuningen, deurknoppen en de gezamenlijke
ruimtes. Wij gaan ervan uit dat jullie zelf jullie gasten instrueren over onderstaande
voorzorgsmaatregelen.
Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Corona







Houd 1,5 meter afstand als je niet uit hetzelfde huishouden komt. (De leden van een huishouden
wonen in één woning).
Was na ieder toiletbezoek je handen.
Heb je griep, ben je verkouden of moet je hoesten? Heel vervelend maar blijf dan thuis en breng
anderen niet in gevaar.
Laat jassen zoveel mogelijk thuis of laat ze in de auto.
Volg ten alle tijden de instructies van de medewerkers op.
Raak deurknoppen en trapleuningen zo weinig mogelijk aan of was/desinfecteer achteraf je
handen

Mochten er nog andere vragen zijn? Neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via ons telefoonnummer 020- 5210645 (op werkdagen tussen 9:00 uur en
17:00 uur) of via locatiehuren@hendrickdekeyser.nl

