Geachte gast,
Om uw gezondheid en de gezondheid van onze teams te kunnen waarborgen, hebben wij
een aantal zaken aangepast bij Winselerhof. Deze maatregelen zijn onder meer genomen
om gasten zo veel mogelijk te kunnen spreiden over het landgoed en u een prettig verblijf te
garanderen.
Graag zetten wij deze maatregelen voor u op een rij, waarbij wij uw hulp en begrip vragen,
om een en ander zo goed mogelijk te stroomlijnen:
uw gezondheid
Reserveringen in ons hotel worden alleen toegestaan wanneer u geen coronaklachten heeft.
Wij stellen u daarom de volgende vragen:
-

Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

-

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heeft u het coronavirus gehad en is dit afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?

-

Wanneer het antwoord op een van bovenstaande vragen ja is, verzoeken wij u contact met
ons op te nemen.
check in
Wij vragen u vriendelijk om als hoofdboeker alleen in te checken aan de receptie om een
eventuele rij te voorkomen.
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur.

ontbijt
Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij op drukke dagen de ontbijttijden zullen spreiden
om te vermijden dat er te veel gasten tegelijkertijd binnenkomen. Daarom verzoeken wij u
de gewenste tijd aan ons door te geven.
Geeft u ons geen voorkeurstijd door, dan kunnen wij u uitsluitend nog op de beschikbare
tijden inplannen.
Voor het ontbijt kunt u kiezen uit de volgende tijdvakken:
maandag tot en met vrijdag 07.00 - 08.15 uur of 08.45 - 10.00 uur en
in het weekend en op feestdagen 08.00 - 09.15 uur of 09.45 – 11.00 uur.
Geef uw keuze zo snel mogelijk door om gebruik te kunnen maken van het door u gewenste
tijdvak (bij voorkeur per e-mail - info@winselerhof.nl) wanneer u dit nog niet heeft gedaan.
lunch & diner
Door de coronamaatregelen hebben wij minder restaurantcapaciteit dan normaal. Indien u
bij ons wenst te lunchen of dineren en u heeft nog geen tafel gereserveerd, raden wij u aan
om dit tijdig te doen.
Heeft u wel al voor de lunch of diner gereserveerd, dan vragen wij u vriendelijk om de
gewenste tijd aan ons door te geven zodat wij hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen
houden.
De lunch kunt u reserveren tussen 12.00 en 15.00 uur en het diner tussen 18.00 en 20.30
uur.
Het kan zijn dat wij de gasten moeten spreiden en wij de tijd en/of locatie in verband met
drukte, met inachtneming van de richtlijnen, moeten aanpassen. Hierover wordt u bij
aankomst definitief geïnformeerd.
N.B.: Wij kunnen geen tafel voor u vrijhouden indien u niet reserveert, indien het diner
onderdeel is van een geboekt arrangement plannen wij dit uiteraard voor u in. Wij vragen
vriendelijk om uw begrip.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wij zien ernaar uit om u te mogen ontvangen bij Winselerhof.

Met vriendelijke groeten,
Team Winselerhof
P.S. De vermelde maatregelen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen vanuit de
overheid.

