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Wij zijn enorm blij je binnenkort weer te mogen 
ontvangen in ons Meeting Depot! 
 
In het Nieuwe Normaal gedragen wij ons, zoals inmiddels heel gebruikelijk, 
respectvol voor ieders sociale terughoudendheid en hanteren wij de 
richtlijnen van het RIVM. Wij verzoeken je om bij binnenkomst je handen 
te desinfecteren.  
 
Daarnaast vragen we graag je aandacht voor het volgende: 

• In verband met het maximaal aantal toegestane bezoekers in ons 
gebouw, vragen we je om je bij binnenkomst en bij vertrek te 
registreren bij onze balie. 
 

• Bij de entree van het Meeting Depot, vind je een plattegrond van ons 
gebouw waarop wij desinfectiepunten en looproutes hebben 
aangegeven. Je ontvangt zelf ook een exemplaar. 
 

• We besteden dagelijks extra veel aandacht aan het desinfecteren 
van alle ruimtes en oppervlakten, tevens zijn door het hele pand 
voldoende desinfecterende middelen beschikbaar. 

 
• Voor elke ruimte hebben wij een nieuw maximaal aantal gebruikers 

bepaald, te weten: 
o Het Theater: 15 
o Het Depot: 8 
o De Classmate: 6 
o De Cool Kitchen: 4 
o Het Atelier: 3 
o De Palletroom: 4 

 
• Om de beleving van de ruimtes intact te laten, hebben wij geen 

zitplaatsen verwijderd, maar hebben wij op de plattegrond per 
ruimte aangegeven welke zitplaatsen gebruikt kunnen worden, 
rekening houdend met de 1,5 meter afstand. 
 

• Wij hebben alle zitplaatsen niet alleen getest op de 1,5 meter afstand, 
maar ook op gevoel: zodat de fysieke afstand ook comfortabel 
aanvoelt. 

 
• Wij hebben veilige looproutes door het gebouw gecreëerd, door 

middel van pijlen op de vloer, volg deze routes s.v.p.  
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• Wij verzoeken je je eigen devices en opladers te gebruiken. 

 
• De laadpaal voor elektrische auto’s wordt voor en na ieder gebruik 

gedesinfecteerd. 
 

Rondom de catering hebben wij de volgende maatregelen getroffen: 

• Wij verzoeken uw gasten om zelf koffie of thee te pakken in één van 
onze coffeecorners. 
 

• Bij al onze coffeecorners zijn desinfecterende middelen beschikbaar, 
wij verzoeken iedereen de handen te desinfecteren vóór het 
bedienen van een koffiemachine. 
 

• Wij zullen tijdelijk kant-en-klare lunchpakketjes serveren en maken 
daarbij gebruik van disposables. 
 

• Wij serveren tijdelijk alleen fruit dat zelf geschild moet worden, zoals 
bananen en mandarijnen. 
 

• Wij serveren uitsluitend voorverpakte flesjes drinken, koekjes en 
zoutjes. 

 
• Ons hospitality-personeel draagt handschoenen bij het klaarzetten 

en opruimen van eten en drinken. 
 

• Bij mooi weer kan de lunch eventueel buiten genuttigd worden. 
 

 

We hebben deze maatregelen genomen voor ieders 
veiligheid en danken je hartelijk voor je begrip.  
 
We wensen je alvast een inspirerende dag in ons 
Meeting Depot! 


