
 

 

Horeca: Bedienen van klanten 
 
Bij het bedienen van klanten in de zaal, moet de circulatie tot een minimum beperkt te worden. Ook zal men 
zich zodanig moeten organiseren dat het contact tussen de klanten aan éénzelfde tafel enerzijds en het 
personeel in de zaal anderzijds zo veel mogelijk beperkt blijft. 

 
- Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt 

worden door het personeel en de klanten. 
 

- Beperkt het opnemen van de bestelling en het opdienen van eten en drank van één tafel tot 1 
werknemer zodat het aantal contacten beperkt wordt. Laat eventueel de klanten zelf hun bestelling 
noteren op een document (vb. copy van menukaart waarop aantal kan geplaatst worden).   

 
- Beperkt het aantal verplaatsingen door eventueel gebruik te maken van dienbladen of karretjes om 

de bestelling naar de tafel te brengen. 
 

- Indien rolkarretjes worden gebruikt, wijs elke rolkar dan toe aan 1 persoon. 
 

- Laat het afruimen en het indekken uitvoeren door verschillende personen. Indien dit niet kan, moet 
het personeel zijn handen  wassen of ontsmetten  tussen het afruimen en het opnieuw indekken van 
de tafel. 
 

- Bij het afruimen, vraag aan klanten om de borden, glazen, … door te geven zodat personeel niet 
tussen tafels moet manoeuvreren. 
 

- Tafel en stoelen moeten tussen verschillende klanten gereinigd of ontsmet worden. 
 

- Voorzie een fysieke barrière (bijvoorbeeld een tafel) tussen de zaal en de keuken. Voorzie dit 
eveneens tussen de zaal en de zone van het afwassen. Op deze manier kunnen schotels/afwas 
worden doorgegeven maar kan het personeel niet naar een andere zone. 
 

- Voorzie de mogelijk om regelmatig de handen te wassen of te ontsmetten voor het zaalpersoneel. 
Na het afruimen van een tafel is het ontsmetten/wassen van de handen steeds noodzakelijk. Bij het 
afruimen kunnen eventueel ook handschoenen worden gedragen die onmiddellijk erna opnieuw 
correct worden verwijderd. 

 
 
Om het bezoek veilig te laten verlopen, neem volgende maatregelen: 
 

- Laat de klanten zelf hun jas ophangen aan de kapstok. 
- Werk enkel op reservatie. 
- Indien niet gewerkt wordt met reservaties: hou de contactgegeven van één persoon per tafel bij om 

bij eventuele besmetting de personen aan tafel te kunnen traceren. 
- Enkel aan tafel serveren. Aan toog staan, walking diners en buffetten zijn niet toegelaten. 
- Alle siervoorwerpen op tafel verwijderen. 
- Gebruik geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie- en azijnset, … Gebruik hiervoor 

éénpersoonsporties die weg te gooien zijn na (niet) gebruik. 
- Maak bij voorkeur gebruik van papieren tafelkleden en servietten. 
- Borden en bestekken moeten afgesloten bewaard worden zodat enkel het personeel dit kan 

aanraken.  Maak op voorhand reeds besteksets in een papieren houder. 

 
Dit document werd opgemaakt op 27/04/2021 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.   
 


