Beste organisator/ aanbieder,
Minister Ernst Kuipers heeft dinsdag 15 februari aangekondigd stapsgewijs verdere ruimte te
bieden voor de horeca- en cultuursector. Tot 18 februari gelden de huidige maatregelen en
vanaf 18 en 25 februari komt er meer ruimte voor publiek en horeca in onze
accommodaties. Wij zijn ontzettend blij dat we u weer volop mogen verwelkomen in onze
accommodatie(s)!
We hebben de nieuwe versoepelingen die vanaf 18 februari en 25 februari in gaan hieronder
voor u op een rij gezet. Daarbij geldt het advies om bij eventuele twijfel altijd de website van
uw bond/ NOC*NSF of de pagina van de Rijksoverheid te raadplegen.
De volgende versoepelingen gelden vanaf 18 februari 2022:








De sluitingstijden voor horeca en cultuur wordt verruimd tot 1:00 uur;
De regels voor het coronatoegangsbewijs blijven (nog een week) hetzelfde: horeca,
zwembaden en binnen(sport)locaties moeten (tot 25 februari a.s.) om het
coronatoegangsbewijs vragen. Als men eenmaal binnen is, hoeft men geen vaste zitplaats
meer aan te houden, geen afstand meer te houden en is er geen mondkapjesplicht meer;
In afwijking van het voorgaande geldt bij locaties van meer dan 500 gelijktijdige bezoekers
dat de 1,5 meter-eis vervalt, maar er geldt nog wél een vaste zitplaats en mondkapje bij
verplaatsing;
Op locaties waar géén coronatoegangsbewijs nodig is, blijven 1,5 meter afstand en het
dragen van een mondkapje (binnen bij verplaatsing) nog verplicht (tot 25 februari a.s.);
De quarantaineregels veranderen. Iemand die besmet is met het coronavirus hoeft nog maar
5 dagen in quarantaine. De voorwaarde om uit quarantaine te gaan is wel dat u 24 uur lang
klachtenvrij bent.

Vervolgens is er nog een laatste stap vanaf 25 februari 2022:







De normale sluitingstijden gelden weer;
Op locaties met meer dan 500 (gelijktijdige) bezoekers is het dragen van een mondkapje, de
1,5 meter en de vaste zitplaatsen niet meer verplicht;
Er hoeft nergens meer een coronatoegangsbewijs getoond te worden;
Evenementen binnen met meer dan 500 personen en zonder vaste zitplaatsen mogen weer
plaatsvinden, maar wel met 1G. Wat wil zeggen dat iedereen die het evenement wil
bijwonen een negatieve coronatest moet tonen;
Voor evenementen buiten geldt deze regel niet. Die evenementen mogen met meer dan 500
mensen plaatsvinden zonder extra maatregelen.

Wilt u gebruikmaken van één van onze accommodaties?
Het is nog even niet mogelijk om online een reservering te plaatsen voor een ruimte of
activiteit. Zodra alles weer ‘normaal’ zonder coronabeperkingen verloopt gaan wij het online
reserveren weer open zetten, zodat u zelf uw reservering kunt maken. Wij vragen u
vriendelijk om uw reservering nu nog via verhuur@bresaccommodaties.nl door te geven,
zodat wij deze kunnen verwerken in onze administratie.

Bres zoekt collega’s
Momenteel hebben we diverse leuke vacatures openstaan. Zo zoeken wij bijvoorbeeld voor
in de avonden en weekenden nog een gastheer/ gastvrouw voor de horeca in onze
accommodaties. Kent u iemand die perfect in ons Bres-team past? Wij kijken er naar uit om
diegene beter te leren kennen! Bekijk hier onze openstaande vacatures. Wilt u geen
arbeidsovereenkomst en zou u graag op vrijwillige basis willen helpen? Uiteraard staan wij
hier ook voor open.
Heeft u nog vragen? Wij staan graag voor u klaar. U kunt ons bereiken per e-mail via
verhuur@bresaccommodaties.nl. Hopelijk tot snel in één van onze accommodaties.

Met vriendelijke groeten,
Bres Accommodaties

Disclaimer: deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare informatie vanuit de
Rijksoverheid. Sommige maatregelen kennen een ruime interpretatie. De voorwaarden en
mogelijkheden kunnen hierdoor wellicht nog wijzigen.

