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Coronarichtlijnen cafetaria 
 
De cafetaria is opnieuw toegankelijk vanaf maandag 8 juni. 
 
Er gelden volgende richtlijnen: 

1. Aangepast inrichtings- en circulatieplan. 

 

 
 

2. Hoe verloopt een bezoekje aan ons cafetaria? 

• Er is maar 1 toegang tot de cafetaria, en dit via de centrale hoofdinkom op het gelijkvloers. 

Binnen neem je de trap aan de linkerkant om naar boven te gaan. 

• Eénmaal je boven komt ontsmet je je handen. 

• Hou steeds voldoende afstand van 1,5m tussen personen en tussen andere contactbubbels. 

• Volg de pijlen en respecteer het éénrichtingsverkeer. 

• Je bestelt aan de toog, je neemt plaats op de witte stippen in de wachtrij. 

• Eén persoon per tafel geeft de bestelling door en betaalt elektronisch met de kaart.  Wie niet 

contactloos kan betalen gebruikt een wattenstaafje om op de toetsen te drukken.  Na de bestelling 

schuif je door en wacht je tot de bestelling klaar is. 

• Je consumeert zittend, ook op het buitenterras (enkel het centraal buitenterras wordt opengesteld). 

Rechtstaand consumeren is niet toegestaan, niet aan de toog én ook niet op het openbaar domein. 

• Je verplaatst geen tafels noch stoelen.  Er is voorzien in tafels van 2 personen en van 4 personen. 

Is je contactbubbel groter, dan splitst de groep zich over meerdere tafels. 
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• Je mag enkel je plaats verlaten om een extra bestelling te doen of om naar het toilet te gaan. 

Naar buiten gaan om te roken en terugkeren kan niet! 

• Bij elke nieuwe bestelling breng je eerst alle leeggoed, op plateau, naar de daartoe voorziene plek 

rechts van de toog.  De laatste keer dat je het leeggoed wegbrengt geef je een seintje aan de bartender, 

zo weet de bartender dat hij/zij de tafel kan reinigen. 

• Je verlaat de cafetaria via 1 van de 3 uitgangen: via de binnentrap (je neemt hier de rechterkant van de 

trap) en via 1 van de buitentrappen. 

3. De coronadrankenkaart kun je online raadplegen op de homepagina van de website tckoksijde.be 

Om hygiënische reden kunnen we geen nootjes aanbieden. 

4. Openingsuur: de cafetaria is alle dagen open vanaf 10u30, behalve op zondag vanaf 11u. 

5. Sluitingsuur: de cafetaria sluit alle dagen om 24u, behalve op zondag om 20u. 

Een laatste bestelling wordt opgenomen 30 min voor sluitingstijd. 

6. De keuken is tijdens de coronamaatregelen gesloten. 

7. De muziek mag niet harder staan dan 80 dB. 


