
Om open te kunnen blijven is het van belang dat iedereen zich aan bovenstaande regels 
houdt. IJM behoudt zich het recht toegang te weigeren bij vermoedens van verkoudheid 

en/of griepkrachten. Bij het niet houden aan de huysregels en/of RIVM richtlijnen kan
toegang tot de IJzeren Man volledig worden ontzegd. Eventuele schade die de IJzeren Man 

leidt ten gevolge hiervan wordt op overtreder verhaald. 

Spreek het personeel gerust aan bij vragen en voel je welkom bij de IJzeren Man! 

Veiligheid, gezondheid en hygiëne staan bij de IJzeren Man iedere dag voorop, in het 
belang van zowel de gasten als de medewerkers. Daarom worden bij IJM onderstaande 

maatregelen genomen i.v.m. het Corona-virus. Graag vragen we uw medewerking.

CORONA HUISREGELS
geldende maatregelen omtrent COVID-19

Gasten met verkoudheid- en/of griepklachten vragen we om ons een andere keer 
te verblijden met een bezoek. Dit geldt ook wanneer iemand in jouw huishouden 
dergelijke klachten heeft.

Houd gepaste afstand, minimaal 1,5 meter, van het personeel en andere bezoekers.

Vermijd drukte en fysiek contact met anderen. Volg daarom de aangegeven 
looproutes en geef elkaar de ruimte.  Dit geldt ook bij een toiletbezoek.

Wacht op ontvangst door gastheer/-vrouw voor triage en verdere instructies.

Desinfecteer je handen bij binnenkomst. De handen worden extra vaak gewassen 
en dat vragen we ook aan onze gasten. 

Deurklinken, toiletten, wasbakken, maar ook het pinautomaat worden meerdere 
malen per dag schoon gemaakt.

Nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.

De inrichting zorgt voor ruime afstand tussen alle gasten zowel binnen in het 
restaurant als buiten op het terras. Dit zijn uitsluitend zitplaatsen. 
Het is niet toegestaan tafels/stoelen te verplaatsen.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Per tafel/bar mogen maximaal 4 gasten plaatsnemen. Uitgezonderd zijn personen 
uit hetzelfde huishouden. NB: de verantwoordelijk voor het navolgen hiervan ligt bij de gast. Ingevolge de 
lokaal/regionaal geldende noodverordening kan een ander maximum (meer of minder) aantal personen zijn 
toegestaan. In dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening. 

Betaling gebeurd aan tafel en dient per pin of contactloos te worden gedaan.

Houd rekening met mogelijk langere wachttijden. Toon begrip & geniet!

1,5 M

max 4


