Ervaar de aangepaste manier van vergaderen bij Best Western Plus City Hotel Gouda
In een korte tijd is de wereld enorm veranderd. Het Corona virus heeft ons allemaal geraakt en
iedereen heeft zich aangepast naar een andere levensstijl. Hierbij willen we je informeren welke
maatregelen wij genomen hebben om bijeenkomsten en trainingen in de 1,5 meter samenleving
mogelijk te maken.
Het maken van een reservering
Zoals je van ons gewend helpen wij je graag telefonisch of per e-mail bij het reserveren van de
juiste vergaderzaal. We adviseren op basis van het aantal personen de zaalopstelling, waarbij
we 1,5 meter ruimte hanteren tussen de personen.
Programma
Om de RIVM richtlijnen te waarborgen willen we je vragen om op voorhand het programma met
ons door te nemen, m.a.w. de (pauze)tijden hiervan direct definitief vast te leggen. Op deze
manier kunnen wij een tijdsschema opzetten waarbij voldoende afstand gehouden kan worden
en verschillende groepen elkaar bijvoorbeeld niet kruisen tijdens pauzemomenten.
Speciale routes
Om onze vergaderzalen, kamers en faciliteiten te bereiken volg je één van de speciaal
uiteengezette routes. Deze routes zijn zoveel mogelijk opgezet als eenrichtingsweg om het
makkelijker te maken 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Hierdoor vergt het in sommige
gevallen wat extra stappen en loopwerk om je bestemming binnen ons pand te bereiken
waarvoor we je begrip willen vragen.
Koffie & thee
In de zaal staat een koffiemachine klaar waar deelnemers zelf koffie/thee/cappuccino of latte
macchiato kunnen pakken. Deze koffiemachine wordt tijdens elke pauze grondig gereinigd.
Breakroom
Er is een aparte breakroom ingericht waar de zoete lekkernij, (gezonde) snack en lunch
opgehaald en (afhankelijk van de RIVM richtlijnen) genuttigd kan worden. Ook hier wordt de 1,5
meter afstand in acht genomen.
Lunch
Bij aanvang van de bijeenkomst ligt er een persoonlijke lunchkaart klaar voor elke deelnemer
met breed assortiment waaruit gekozen kan worden. Bij de break wordt deze door een
hotelmedewerker opgehaald. Tot slot staat er per deelnemer een dienblad met lunch op maat
klaar tijdens de lunchpauze. Net als altijd willen we je wel vragen om specifieke dieetwensen of
allergenen op voorhand aan ons te laten weten.

Algemeen
De toiletten, algemene ruimten, deurklinken, lichtknopjes en liften worden iedere dag extra
schoongemaakt en gedesinfecteerd.
Onze medewerkers zetten zich graag in om jouw bijeenkomst/ training/ meeting te faciliteren.
Daarom vragen we ook jouw medewerking om de 1,5 meter afstand te hanteren. Heb je vragen,
stel ze gerust. We zijn verheugd dat onze vergaderzalen weer mogen opbloeien!
Graag tot ziens!
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