
WE MOGEN WEER!
VEILIG NAAR DE HORECA VANAF 1 JUNI



Sinds 15 maart is de horeca grotendeels gesloten. De impact van deze sluiting duurt voort, geen of veel minder inkomsten 

tegen kostenstructuren die veelal overeind blijven staan. De hele keten wordt hard geraakt. Voortdurende en ruimere steun 

vanuit overheid blijft daarom noodzakelijk.

En toch is er inmiddels ook perspectief, onder voorwaarden mogen “we” weer open. Gezondheid voorop, smart distancing  

is cruciaal. Horecaondernemers kunnen weer aan de slag en zitten vol creatieve ideeën om hier invulling aan te geven. 

De kernvraag bij deze opening is: hoe brengen we de horeca weer op gang en geven we vertrouwen aan jouw gasten, 

medewerkers en leveranciers dat hun gezondheid gewaarborgd blijft? Vele gesprekken zijn hierover reeds gevoerd met 

diverse instanties, waarin ook wij onze bijdrage hebben geleverd. Wij geloven dat een protocol hiervoor het best en breedst 

opgesteld en onderhouden kan worden door onze brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. De meest actuele 

versie van dit protocol ‘heropening horeca’ is terug te vinden op de site van KHN. In dit protocol wordt op hoofdlijnen 

beschreven waar horecaondernemers rekening mee moeten houden om op een verantwoorde wijze weer open te gaan en de 

kans op besmetting tot een minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand.

Vanuit Koninklijke Grolsch leveren we graag een aanvulling op dit protocol bezien vanuit de categorie bier. Welke stappen 

doorloopt jouw gast voordat hij een vers getapt bier voor zich heeft staan? Hoe kan het barpersoneel het beste met fusten,  

de tap en het glaswerk omgaan? Hoe navigeert een gast door jouw zaak, over het terras, en hoe kun je daar sturing aan 

geven? In dit document de nodige adviezen en suggesties om van dienst te zijn.   

 

We zijn blij om weer een de slag te kunnen en te kunnen ondersteunen om onze gasten, in deze nieuwe situatie, te laten 

genieten van onze mooie horeca en goed getapte bieren! 

        Proost! 

        Mike Stoffers

        Head of Horeca 



WAT IS TOEGESTAAN PER 1 JUNI*

• Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar  

wordt gehouden. 

• Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concert- 

zalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:  

 een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;  

 bezoekers moeten reserveren;  

 in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of  

 een bezoek risico’s oplevert. 

• Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat 

er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. 

• Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, 

wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom 

is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mond-

kapjes te dragen.

*Naar verwachting en onder voorbehoud dat het virus onder controle blijft.



Als het COVID-19 virus onder controle blijft, wordt per 1 juni de Horeca (gedeeltelijk) toegestaan open te gaan. Terrassen mogen weer  

worden bezet en binnen zijn 30 personen (incl. personeel) toegestaan. Om u in deze reeds onzekere tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te 

bieden heeft Koninklijke Grolsch in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland een protocol opgesteld met richtlijnen per sector. 

Lees het volledige actuele protocol op www.grolsch.nl/covid19-horeca.

Om u te helpen aan deze richtlijnen te voldoen  
stelt Grolsch diverse materialen beschikbaar.  

Te bestellen via www.grolsch-horeca.nl

IN HET ALGEMEEN GELDT:

Zorg dat iedereen zoveel mogelijk  

1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

Dat geldt zowel binnen als buiten voor 

medewerkers, gasten, maar ook afhalers, 

bezorgers en leveranciers.

Handhaaf met deurbeleid en toezicht op 

naleving van de regels. Als de ondernemer 

niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider 

daarvoor eindverantwoordelijk.

Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen 

(bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie 

ze van hygiënische hulpmiddelen (bv. desinfecterende 

middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).

Zorg voor maximale hygiëne, vooral in de keuken, sanitaire 

voorzieningen en bij de pinterminals. Reinig tafels, stoelen 

en menukaarten grondig als gasten uw zaak hebben verlaten.

WAT BETEKENT DIT  
VOOR DE HORECA?



DENK AAN DE VOLLEDIGE  
ROUTE VAN UW GASTEN

ROUTING

THUIS/ONLINE

SELECTIE 
MAKEN

SOCIALE 
INTERACTIE

ORDER 
PLAATSEN

AAN TAFEL

BEDIENING

BUITEN HORECAZAAK BINNEN HORECAZAAK

RESERVERING AANKOMST

RIJVORMING

BINNENKOMST

EXIT

TERRAS

BETALINGEVALUATIE



Reserveren

Reserveringsmogelijkheden 
op website

Regels/maatregelen 
vermelden bij reservering

Spandoeken “We zijn open”

Routing

Vloerstickers

Route tape op grond

Posters met regels

Houd 
gepaste 
afstand

Plexiglas afscheidingen

Uitgifteplanken als 
terrasschotten

Stickers voor afstand 
houden “Herinnering”

Bedrukking kleding

Vilten met regels

Hygiëne

Post-Its met 
“Schoongemaakt”

Stickers voor handen wassen 
“Herinnering”
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GEBRUIK DE VOLGENDE 
MATERIALEN OP DE ROUTE 
VAN UW GAST



POINT OF SALE MATERIALEN GROLSCH
VANAF 20 MEI TE BESTELLEN VIA WWW.GROLSCH-HORECA.NL, TENZIJ ANDERS VERMELD

INFO POSTERS

Attendeer gasten op de maatregelen

INFO 
STICKERS

Attendeer gasten op de maatregelen

“DIT IS SCHOON”-
POST-ITS

Laat gasten weten dat de tafel klaar  
is voor gebruik

HUISREGELS

1,5 M

Respecteer en volg de 
aanwijzingen van het personeel.

Geen toegang bij verkoudheid- 
of griepverschijnselen.

Handen wassen bij binnenkomst of 
na toiletbezoek.

Houd 1,5 meter afstand tot 
personeel en andere gasten.

Betaal contactloos met pin of mobiel.

HOUD
AFSTAND

1,5 M

ROUTE TAPE/
STICKERS

Navigeer uw gasten door uw  
zaak/terras

WAS REGELMATIG
JE HANDEN

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

HOUD AFSTAND

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

1,5 M

BIERBOOM ALS 
TERRAS-AFSCHEIDING

Verhoog de capaciteit van uw terras. 
Reserveer bij uw accountmanager

PLEXIGLAS SCHERMEN/ 
SANITY STATIONS/ETC.

Te bestellen via partner Virupa
T: (+31) (0) 543 494400 
E: info@virupa.nl 

VILTEN MET REGELS

Attendeer gasten op de maatregelen

HUISREGELS

1,5 M

Respecteer en volg de 
aanwijzingen van het personeel.

Geen toegang bij verkoudheid- of 
griepverschijnselen.

Handen wassen bij binnenkomst of 
na toiletbezoek.

Houd 1,5 meter afstand tot 
personeel en andere gasten.

Betaal contactloos met pin of 
mobiel.

HOUD
AFSTAND

1,5 M

BANNERS/VLAGGEN

Attendeer gasten op de maatregelen 
of laat weten dat je open bent.  
Te bestellen via uw accountmanager

HOUD 1,5
M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

HOUD 1,5
M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

HOUD 1,5
M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

LOOPROUTE



POINT OF SALE MATERIALEN KORNUIT
VANAF 20 MEI TE BESTELLEN VIA WWW.GROLSCH-HORECA.NL, TENZIJ ANDERS VERMELD

INFO POSTERS

Attendeer gasten op de maatregelen

INFO 
STICKERS

Attendeer gasten op de maatregelen

“DIT IS SCHOON”-
POST-ITS

Laat gasten weten dat de tafel klaar  
is voor gebruik

ROUTE TAPE/
STICKERS

Navigeer uw gasten door uw  
zaak/terras

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

WAS REGELMATIG
JE HANDEN

HOUD AFSTAND

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

1,5 M

BIERBOOM ALS 
TERRAS-AFSCHEIDING

Verhoog de capaciteit van uw terras. 
Reserveer bij uw accountmanager

PLEXIGLAS SCHERMEN/ 
SANITY STATIONS/ETC.

Te bestellen via partner Virupa
T: (+31) (0) 543 494400 
E: info@virupa.nl 

VILTEN MET REGELS

Attendeer gasten op de maatregelen

BANNERS/VLAGGEN

Attendeer gasten op de maatregelen 
of laat weten dat je open bent.  
Te bestellen via uw accountmanager

HOUD 1 ,5M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

HOUD 1 ,5M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

HOUD 1 ,5M

AFSTAND 

VAN ELKAAR

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

LOOPROUTE

HOUD
AFSTAND

1,5 M

HUISREGELS

1,5 M

Respecteer  en volg  de  
aanwi jz ingen van het  personeel .

Geen toegang b i j  verkoudheids-  
of  gr iepverschi jnselen.

Handen wassen b i j  b innenkomst 
of  na  to i letbezoek.

Houd 1 ,5  meter  afstand 
tot  personeel  en  andere 
gasten.

Betaal  contact loos  met  
je  betaalpas.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

WELKOM
TERUG

HOUD
AFSTAND

1,5 M

HOUD
AFSTAND

1,5 M

HOUD
AFSTAND

1,5 M

WIJ ZIJN 
OPEN!

HUISREGELS

1,5 M

Respecteer  en volg  de  
aanwi jz ingen van het  

Geen toegang b i j  verkoudheids-  of  
gr iepverschi jnselen.

Handen wassen b i j  b innenkomst of  
na  to i letbezoek.

Houd 1 ,5  meter  afstand tot  
personeel  en  andere gasten.

Betaal  contact loos  met  je  betaalpas.



ONDERHOUD TAPINSTALLATIE
- Desinfecteer de tuit van de tapzuil, de kraan en de tapknop. Zowel ‘s ochtends, ‘s middags als ’s avonds.
- Desinfecteer de fustaansluiting en fustkoppeling bij het aansluiten van een nieuw fust.

TAPPEN
- Zorg voor een schoon werkblad/barblad.
- Zorg voor schone handen/handschoenen.
- Raak enkel het onderste deel van het glas aan, onderste 20% is voor barmedewerker, bovenste 80% voor consument.
- Taptuit niet tegen het glas, in het bier of in het schuim laten komen.
- Afschuimen: vervang regelmatig de afschuimer en het glas/water in het glas.
- Doortappen wordt op dit moment sterk afgeraden.

GLASWERK ALGEMEEN ADVIES
- Stapel de glazen niet.
- Pak glazen niet vast aan de bovenzijde.
- Gebruik altijd een dienblad.
- Spoel vuile glazen direct om na inname!
- Bewaar glazen niet in de nabijheid van gasten, zorg dat ze afgeschermd staan.
- Pak schone glazen altijd vast met schone handen en/of handschoenen.

SCHOONMAKEN GLASWERK
Om hygiëne te waarborgen is het essentieel om glazen extra goed te wassen. Dit kan zowel handmatig als via de vaatwasser. 
Gebruik van de vaatwasser wordt aangeraden, omdat het glaswerk hiermee op hogere temperaturen gewassen kan worden. 
Daarnaast:
- Wissel regelmatig het glaswerk.
- Spoel het glaswerk in aparte spoelbakken.
- Zorg dat glazen vóór het spoelen vrij zijn van vet, vuil, lippenstift, etc.
- Giet restjes bier in de afvoer, voorkom dat dit in het spoelwater terecht komt.

HYGIËNE TAPINSTALLATIE  
EN GLASWERK BELANGRIJKER  
DAN OOIT!



DROGEN
- Droog glazen ondersteboven op het afdruiprek/mat.

HANDMATIG/SPOELBAK:
- Ververs het water regelmatig.
- Gebruik de juiste spoelmiddelen en dosering.
- Voorkeur voor gebruik van tabletten i.p.v. vloeibare middelen, zodat altijd zichtbaar is of er nog voldoende schoonmaak-
  middel in het water aanwezig is.
- Laat het kraantje onderin de wasbak aan staan, zodat het water tussentijds ververst.
- Gebruik de middelste spoelborstel en spoel het glas minimaal 15 seconden vanuit de pols draaiend, verticaal op en neer 
  bewegend over de spoelborstel. Zo wordt het glas van alle kanten gereinigd. Spoel glazen na met schoon water.
- Gebruik van een spoelkruisje wordt in deze periode sterk afgeraden.
- Maak de spoelborstel dagelijks schoon met de juiste chemicaliën.
- Reinig minimaal 1 keer per week alle glazen in een spoelbak met soda en kokend water.

VAATWASSER
- Gebruik de juiste spoelmiddelen en doseringen.
- Onderhoud en reinig de machine regelmatig.
- Stel de machine in op de juiste temperatuur (raadpleeg machine instructie).
- Was glazen apart van andere vuile vaat zoals borden en bestek. Hierdoor worden 
  de glazen schoner, wat de kwaliteit van het tappen ten goede komt.

UW GASTEN ZULLEN U MEER DAN  
OOIT BEOORDELEN OP HYGIËNE
LAAT ZIEN DAT U HIER SERIEUS MEE OMGAAT



DIGITALE CONTENT 
TER ONDERSTEUNING
LAAT OOK ONLINE UW GASTEN WETEN DAT U WEER GEOPEND BENT! 

SOCIAL MEDIA POSTS

CONCEPT CONCEPT

Te downloaden via duurzamehoreca.nl of 
aan te vragen bij uw accountmanager



TIPS VOOR UW TERRAS

Geef de routing 

op uw terras op 

een zodanige 

manier aan dat er 

eenrichtings-

verkeer ontstaat 

voor personeel 

en gasten.

Laat gasten uit 

hetzelfde huis-

houden náást 

elkaar zitten in 

plaats van tegen-

over elkaar. Dit 

scheelt ruimte.

Serveer 

ongevraagd 

meerdere flessen 

bier in een 

ijskoeler en reken 

enkel het verbruik 

af. Dit verminderd 

logistieke 

bewegingen en 

nodigt uw gast 

uit tot extra 

consumptie.

Maak gebruik van 

afscheidingen 

(bijvoorbeeld 

bierbomen) om 

meer capaciteit 

voor uw terras 

te creëren.

Zorg voor 

voldoende 

plaids en heaters 

om uw terras  

‘s avonds en op 

mindere dagen 

langer open 

te houden.



ZORG DAT U VOOR UW 
GASTEN EENVOUDIG  
ONLINE TE VINDEN EN  
TE RESERVEREN BENT
Gasten moeten vooraf reserveren bij uw zaak. Er zijn meerdere dienstverleners 

op dit gebied (veelal gericht op restaurants). Mocht u hiernaar op zoek zijn  

dan adviseren wij het volgende:

De meeste dienstverleners bieden meerdere opties. Ga altijd na of de meest  

gekozen optie wel aansluit bij uw specifieke behoefte.

Let op eventuele verborgen kosten:

• Veel van deze dienstverleners rekenen naast een maandelijks bedrag ook 

transactiekosten;

• Er zijn bedrijven die aangeven transactiekosten te hanteren, maar zijn on-

duidelijk in de hoogte hiervan;

• Sommige van deze dienstverleners hanteren ook aansluitingskosten;

• Sommige van deze dienstverleners rekenen kosten voor het stopzetten van 

een samenwerking. 

• Houd hier rekening mee indien u een tijdelijke samenwerking wenst.

Kijk bijvoorbeeld op www.bookdinners.nl,  
een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland



VOLOP KANSEN VOOR 
SPECIAALBIER!

Vanuit de supermarkt zien we sinds de uitbraak van COVID-19 een 

enorme acceleratie van de speciaalbier omzet. Trek het grote verbruik 

van speciaalbier thuis door naar uw zaak. Mensen hebben behoefte 

om zichzelf te verwennen en zijn bereid hier méér voor te betalen.
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SPECIAALBIEREN VOOR  
U BESCHIKBAAR IN DE  
KOMENDE MAANDEN | TAP

GROLSCH 
BLOND

GROLSCH 
IPA

GROLSCH 
SAISON

GROLSCH 
WEIZEN

GRIMBERGEN 
DUBBEL

GRIMBERGEN 
BLOND

GRIMBERGEN 
BLANCHE

GRIMBERGEN 
TRIPEL

MEANTIME 
LONDON IPA



SPECIAALBIEREN VOOR  
U BESCHIKBAAR IN DE  
KOMENDE MAANDEN | FLES



SPECIAALBIEREN VOOR  
U BESCHIKBAAR IN DE  
KOMENDE MAANDEN | FLES



HUISREGELS

Link naar KHN protocol: www.grolsch.nl/covid19-horeca

HUISREGELS

1,5 M

Respecteer en volg de 
aanwijzingen van het personeel.

Geen toegang bij verkoudheids- 
of griepverschijnselen.

Handen wassen bij binnenkomst of 
na toiletbezoek.

Houd 1,5 meter afstand tot 
personeel en andere gasten.

Betaal contactloos met je betaalpas.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Tot slot

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. tracht met dit document, als aanvulling  

op het protocol van Koninklijke Horeca Nederland, u te ondersteunen bij de her-

opening in deze nieuwe situatie. Hierbij focussen we ons op de klantreis van uw 

gast, COVID-19-gerelateerde POS materialen, hygiëne aangaande de tap en  

glazen en adviezen die de omzet kunnen bevorderen. Het document is echter  

niet leidend. Voor alles geldt: gebruik uw gezond verstand en volg altijd de  

adviezen en instructies vanuit de overheid en het RIVM op. Bedankt en succes!



WELKOM TERUG EN SUCCES!


