
 

 

HOTELS: Check-in / Check-out 
 
Bij het inchecken en uitchecken van klanten, dient het contact zo veel beperkt te worden tussen het personeel 
en de klanten. Ook is aandacht nodig bij het doorgeven van kamersleutels of toegangskaarten en het 
uitwisselen van documenten. 
 
Inrichting van de balie: 
 

- Markeer aan de balie wachtlocaties zodat klanten de nodige afstand houden bij het aanschuiven.  
 

- Vergroot de afstand tot de werknemer door het plaatsen van een bijkomend obstakel (bijvoorbeeld 
een tafel) zodat de afstand minimaal 1.5m bedraagt. Indien dit niet mogelijk is, plaats een scherm 
tussen de werknemer en de klant. 
 

- Stel een brochure op met de van toepassing zijnde bijkomende maatregelen en verstuur deze op 
voorhand digitaal naar de klant, zodat zij weten waaraan zich te verwachten. Hang deze uit in diverse 
relevante talen. 

 
Inchecken: 

 

- Spreek met klanten een specifiek uur af van aankomst en spreid dit zoveel mogelijk over de loop van 
de dag zodat het aantal personen aan de balie beperkt is. 
 

- Vraag de klant de nodige gegevens voor het inchecken vooraf via mail door te geven om het invullen 
van documenten ter plaatsen te vermijden of laat de gegevens invullen door de werknemer achter 
de balie. Bekijk de mogelijkheid om documenten (zoals kopie identiteitskaart) op voorhand digitaal te 
laten versturen door klant of neem een foto aan de balie in plaats een fotokopie. 
 

- Indien documenten ingevuld en/of ondertekend dienen te worden, bekijk de mogelijkheid om nadien 
de balpen die door de klant werd gebruikt meteen in een doos te verzamelen. Ontsmet deze vooraleer 
ze opnieuw te gebruiken. 
 

- Voorzie geen welkomstdranken of- versnaperingen in zelfbediening. Verwijder alle magazines, 
toeristische gidsen/stadsplannen en promomateriaal in de onthaalruimte. 
 

 
Outchecken: 
 

- Spreek met klanten een specifiek uur af van vertrek en spreid dit zoveel mogelijk over de loop van 
de dag zodat het aantal personen aan de balie beperkt is. 

 

- Laat gasten bij vertrek de toegangskaart/sleutel van de kamer bijvoorbeeld deponeren in een bak en 
maak deze op het einde van de dag leeg waarbij de kaarten/sleutels ontsmet kunnen worden. 

 
In bewaring nemen van de sleutel/kaart tijdens de dag: 
 

- Indien er een bord aanwezig is aan de receptie, laat gasten zelf hun sleutel/kaart op de juiste plaats 
hangen onder toezicht. 

 

- Als dit niet mogelijk is, neem geen sleutels/kaarten in bewaring aan de balie tijdens de dag. 
 
 
Dit document werd opgemaakt op 18/05/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.    
 


