
 
 
 
 
 
 
Veilig vergaderen op Landgoed Lauswolt, samen tegen COVID-19 
In deze tijd is het belangrijk dat u zich veilig voelt. Wij doen er daarom alles aan op 
Landgoed Lauswolt om uw veiligheid en gezondheid te waarborgen. En wij maken het voor 
u mogelijk om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten. We hebben daarbij uw 
hulp nodig om samen COVID-19 tegen te gaan. We stellen u graag op de hoogte van ons 
protocol tijdens uw zakelijke bijeenkomst op Landgoed Lauswolt. Het protocol behelst 
afspraken waar onze medewerkers zich aan houden, om de veiligheid van onze gasten en 
onze medewerkers te waarborgen. We houden de richtlijnen van het RIVM aan en we 
hebben zelf een aantal richtlijnen toegevoegd. We willen u en uw gasten vragen deze goed 
door te lezen alvorens u Landgoed Lauswolt bezoekt.  
 
Heeft u onderstaande klachten dan verzoeken wij u thuis te blijven. Deze klachten kunnen 
het begin van COVID-19 zijn. Door thuis te blijven voorkomt u dat u andere mensen 
besmet. 

- Gewone verkoudheid 
- Niezen en/of hoesten 
- Keelpijn en/of koorts 

 
Ontvangst 

- We begroeten u tijdelijk niet met een handdruk, maar uiteraard wel met een 
glimlach. 

- We vragen u zich te melden bij de gastvrouw/receptie in de hal voor een korte 
gezondheidscheck.  

- Bij verdachte symptomen mogen wij u vragen uw temperatuur op te laten nemen. 
- Als u op al onze vragen nee kunt antwoorden, bent u van harte welkom. 
- We vragen u bij binnenkomst uw handen te reinigen en uw gezicht daarna niet aan 

te raken. 
- Niezen doen we in de elleboog en iedereen op het landgoed vragen we 1,5 meter 

afstand van elkaar te behouden. 
- Er is momenteel geen garderobe. Wij verzoeken uw jas in uw auto te laten. 

 
 
Openbare ruimtes 

- De openbare toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en in de 
toiletten zijn desinfectiemiddelen aanwezig voor extra hygiëne. 

- De stoelen staan in alle ruimtes op 1,5 meter afstand van elkaar. 
- We vragen u de routes op de gangpaden aan te houden en zoveel mogelijk links te 

lopen.  
- U bent er zelf verantwoordelijk om afstand van elkaar te bewaren zowel op het 

parkeerterrein, op het landgoed, in het hotel en in de vergaderruimtes. 
 
Vergaderzaal 

- In elke zaal zijn hygiënemiddelen aanwezig om handen te reinigen en om zelf 
gebruikte middelen schoon te maken (clickers, beamers, etc) 

- Bij koffie- en theebuffetten zijn middelen aanwezig zodat gasten zelf voor elk 
gebruik het apparaat kunnen reinigen. 

- Indien van toepassing wordt de lunch, snacks en andere lekkernijen door ons per 
persoon op een dienblad in de vergaderzaal geserveerd. 

- Al onze vergaderlocaties hebben de maximale capaciteit gebaseerd op het aantal 
vierkante meters en de opstelling van het meubilair in deze zaal gebaseerd op 1,5 
meter afstand. Wij vragen om onderling afspraken te maken hoe men de zaal 
verlaat.  


