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1. Inleiding  

Nu de maatregelen van de overheid tegen het corona virus worden versoepeld zal Hezemans Indoor 

Karting de nodige maatregelen treffen en al haar kennis en expertise inzetten om op een veilige 

manier en volgens de richtlijnen van het RIVM gasten te ontvangen.  

Het uitgangspunt van dit protocol is voorkomen dat grotere groepen mensen samenkomen en gasten 

direct met elkaar of met besmette oppervlakten in contact komen.  

De werking van dit protocol wordt continu gemonitord. Zodra de voorschriften van het RIVM wijzigen 

of blijkt dat bepaalde procedures niet goed werken zal het protocol direct worden aangepast en 

gepubliceerd. 

 

1.1 Garanties  

Door de algemene maatregelen en specifieke activiteit gerichte maatregelen in acht te nemen 

garandeert Hezemans Indoor Karting de volgende punten:  

 De minimale afstand van 1,5 meter afstand tussen gasten is gewaarborgd.  

 Vooraf online reserveren.  

 Activiteiten op gezette tijden.  

 Er is voldoende en heldere informatie voor zowel gasten als medewerkers  

 Gedurende de openingsuren is te allen tijde een aangestelde coronaverantwoordelijke 

aanwezig. 

 Training personeel.  

 Gasten aanspreken op gedrag.  

 Er zijn extra hygiënemaatregelen:  

o Desinfecteren belangrijke contactpunten binnen (en buiten) het pand.  

o Desinfecteren belangrijke contactpunten activiteit na iedere reservering.  

o Belangrijke contactpunten vaker schoonmaken (zoals horecabar en toiletten).  

o Centrale desinfectiepunten.  
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2. Protocol 

De activiteiten van Hezemans Indoor Karting vallen niet in de categorie “sport” of “contactsporten”. 

Tijdens deelname aan onze activiteiten komen onze gasten niet direct met andere gasten in 

aanraking. Waar men eventueel in voorbereiding op of na afloop van de activiteit met elkaar in 

aanraking zou kunnen komen zijn maatregelen getroffen zodat de 1,5 meter afstand tot elkaar 

bewaard kan worden. 

In dit protocol zullen de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Zodra het RIVM de richtlijnen 

aanpast of blijkt dat de door ons genomen maatregelen niet afdoende zijn zal dit protocol direct 

worden aangepast.  

Voor onze gasten wordt het protocol op onze website geplaatst 

www.hezemans.nl/coronamaatregelen.  

 

2.1 maatregelen:  

 Hezemans Indoor Karting zorgt voor getraind personeel en duidelijke instructies. Gasten 

worden aangesproken op overtredingen.  

 De activiteiten dienen vooraf online gereserveerd en betaald te worden.  

 Tijdens het aannemen van een reservering zal men de coronachecklist doornemen met de 

gast. Deze zal bovendien verstuurd worden bij de bevestiging van de boeking en beschikbaar 

zijn op onze website (zie bijlage 8.1).  

 Contant geld wordt niet geaccepteerd, bestellingen in de horeca kunnen enkel per pin 

betaald worden. 

 We houden ons aan het maximale aantal gasten dat zich volgens het RIVM in het pand mag 

bevinden. 

 Alleen deelnemers aan onze activiteiten krijgen toegang tot het pand, geen toeschouwers. 

 De algemene hygiënevoorschriften zijn bij de ingang en op enkele andere plekken duidelijk 

zichtbaar (zie bijlage 8.2).  

 Desinfectie mogelijkheden vóór binnenkomst pand.  

 Gasten worden verzocht voor en na de activiteiten handen te wassen.  

 Oppervlakten en materialen waar gasten mee in aanraking komen tijdens de activiteit 

worden door onze medewerkers na iedere activiteit gedesinfecteerd.  

 Deuren worden zo veel mogelijk open gezet om contact met deurklinken te voorkomen. 

 Contactpunten als overige deurklinken, trapleuningen etc. worden 2 maal per dagdeel 

gedesinfecteerd. 

 Personeel draagt waar en wanneer nodig beschermingsmiddelen.  

 Toegangsdeuren tot toiletruimte zullen worden open gezet zodat men kan zien hoeveel 

personen zich binnen bevinden. 

 Bij horeca-faciliteiten zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast.  

 

http://www.hezemans.nl/coronamaatregelen
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 Bij aankomst worden de gasten buiten opgevangen en zal de coronachecklist doorgenomen 

worden, pas daarna krijgt men toegang tot het pand.  

 Na afloop van de activiteit dienen gasten het pand zo snel mogelijk te verlaten. Aangekochte 

drankjes kunnen buiten worden genuttigd. Het terras zal worden opgesteld volgens de 

geldende richtlijnen.  

 

2.2 Coronaverantwoordelijke  

Zowel gasten als medewerkers zijn verplicht om de vastgestelde richtlijnen te volgen. In de 

organisatie is de verantwoordelijke van de dienst als coronaverantwoordelijke aangewezen. Deze ziet 

toe op naleving van de richtlijnen. De coronaverantwoordelijke wordt ondersteund door 

toezichthouders. Toezichthouders zijn medewerkers die op de werkvloer aanwezig zijn en in direct 

contact staan met de gasten.  

De coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:  

 De implementatie van het protocol en de bijbehorende richtlijnen.  

 Het coördineren en houden van toezicht op de naleving.  

De coronaverantwoordelijke en de toezichthouders:  

 Spreken personen aan bij het niet naleven van de geldende richtlijnen.  

 Kunnen zo nodig gepaste actie ondernemen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers 

te waarborgen.  

 Leveren proactief een bijdrage aan optimalisatie van het protocol en de richtlijnen.  

 Zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers en medewerkers.  

 Communiceren in overleg de benodigde richtlijnen en maatregelen.  

 

2.3 Handhaving  

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is enkel mogelijk wanneer alle 

betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich 

daar ook naar gedragen om deze op te volgen.  

Duidelijke instructie voorafgaand aan activiteiten is daarom belangrijk. Deze instructies zullen 

voorafgaand per mail aan de deelnemers worden toegestuurd.  

Naast bovengenoemde zaken zal er doorlopend toezicht worden gehouden op alle medewerkers, 

gasten en eventueel aanwezige begeleiders om zich aan de opgestelde regels te houden.  

Onze medewerkers zullen de personen die zich niet aan de 1,5m afstand regel houden op hun gedrag 

aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden 

uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen per omgaande het gebouw te verlaten. 
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3. Specifieke maatregelen  

Naast de algemeen geldende maatregelen voor gasten en medewerkers van Hezemans Indoor 

Karting, gelden er per activiteit extra maatregelen. Deze worden in de volgende paragrafen 

besproken.  

Het parkeerterrein biedt meer dan voldoende ruimte om te parkeren voor het maximaal aantal 

gasten volgens de gestelde richtlijnen, waarbij er voldoende ruimte overblijft voor een eventueel 

terras dat voldoet aan de maatregelen.  

 

Figuur 1 Bovenaanzicht Hezemans Indoor Karting 

 

3.1 Specifieke maatregelen activiteit ’Indoor Karting’  

Het indoor karten is een activiteit die een snelle doorloop kent en waarbij gasten geen fysiek contact 

hebben. Deelnemers krijgen vooraf op een aparte plek instructie. Totaal oppervlak kartbaan: ca. 

5.600 m2. En totaal oppervlakte horeca circa 225 m2.  

 Bij het karten is het verplicht om een hoofd- en mondbedekkende balaclava 

te dragen. Deze worden verstrekt bij de entree/kassa.  

 De rijders hoeven geen overalls te dragen. 

 Het aantal heats per uur wordt teruggebracht van 6 naar 4 en het maximum 

aantal rijders per heat wordt teruggebracht van 15 naar 10. Dit om de in- en 

uitloop van gasten beter te reguleren.  

 Inschrijving voor deelname geschiedt online vooraf.  

 Betaling voor deelname geschiedt geheel online of per pin. Er wordt echter 

zoveel mogelijk gestreefd naar vooraf online betalen.  

 Ondertekenen van een vrijwaringsbewijs voor deelname geschiedt vooraf en 

digitaal of ter plekke via tablet en/of eigen telefoon.  

 De tablets worden gedurende de dag veelvuldig gereinigd en desinfectie is aanwezig.  

 Bij reservering worden onze gasten verzocht zo veel mogelijk hun eigen helm mee te nemen. 

 In elke wachtrij zijn vakken of stippen gecreëerd en/of strepen getrokken die een afstand 

aangeven van minimaal 1,5 meter.  

Figuur 2 Balaclava 



 
 

Protocol ter preventie van Coronabesmetting 
Versie 1.0 | 20 mei 2020 

-7- 
 

 De rijders van de nieuwe heat zitten reeds klaar in de karts zodra de rijders van de rijdende 

heat de pitstraat binnenkomen. In de pits is de ruimte tussen de rijders ruim 1,5 m. 

 De rijders die de pits binnenkomen mogen pas uitstappen wanneer de nieuwe rijders de pits 

verlaten hebben. 

 Deelnemers dienen voor het betreden van de pitstraat hun balaclava en helm op te zetten.  

 Na verlaten van de pitstraat mogen gasten hun helm en balaclava pas uitdoen.  

 Helmen worden na afloop op een aangewezen aparte plaats ingeleverd waarna deze 

gereinigd worden.  

 Tussen de heats door worden de stuurtjes en gordels met desinfecterende middelen 

schoongemaakt.  

 Voor en na de activiteit is er voor gasten gelegenheid om handen te desinfecteren.  

 Medewerkers dragen, waar nodig, handschoenen, gelaatsmasker of 

mondkapje. Karts zijn voorzien van een “achteruit rij knop”. 

Hierdoor kan de rijder zelf achteruitrijden en kunnen onze 

medewerkers op ruime afstand blijven van een deelnemer in een 

kart.  

 Gasten mogen tijdens het karten niet botsen of andere deelnemers 

afsnijden en dienen minimaal een kartlengte afstand te houden van 

een ander.        

  

 
3.2 Specifieke maatregelen activiteit ’Bowling’  
De twee bowlingbanen inclusief banken waar de spelers zitten beslaan in totaal ca 150 m2.  
 
De bowlingbanen zullen gesloten blijven zo lang het RIVM voorschrijft dat het maximale aantal 
gasten 30 is. 
 

3.3 Specifieke maatregelen activiteit ’Axebar’  
De Axebar inclusief het eigen horecagedeelte beslaat in totaal ruim 200 m2.  
  

De Axebar zal gesloten blijven zo lang het RIVM voorschrijft dat het maximale aantal gasten 30 is. 
 

4. Medewerkers  

Om alle activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van 

verschillende medewerkers noodzakelijk. Hezemans Indoor Karting heeft een wettelijke zorgplicht 

om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en medewerkers te informeren over 

protocollen en richtlijnen die ze in acht moeten nemen. Een coronaprotocol is een efficiënte manier 

om aan deze wettelijke zorgplicht en informatieverplichting te voldoen.  

 Elke medewerker krijgt een training/instructie over naleving/handhaving van het protocol.  

 Medewerkers komen niet bijeen in een gezamenlijke ruimte.  

Figuur 3 Voorbeeld gelaatsmasker 
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 Toetsenborden, vlaggenstokken etc. die gebruikt zijn, worden gedurende de dag gereinigd en 

gedesinfecteerd.  

 Bij werkzaamheden die een official langs de kartbaan moet doen, zal waar mogelijk een 

minimale onderlinge afstand van 1,5 meter worden aangehouden. Daar waar contact niet 

voorkomen kan worden of waar de 1,5 meter afstand niet haalbaar is 

(evacuatie/hulpverlening), zullen aanvullende voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit mondkapjes, handschoenen, fysieke 

afscherming, gelaatsmaskers.  

 1,5 meter regels gelden ook achter de schermen én buiten openingstijden.  

 Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen en wassen bij iedere 

verandering van werkzaamheden hun handen volgens de hygiëne voorschriften.  

 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  

 Voorkom permanente kruislijnen zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen en 

elkaar in de weg lopen.  

 Keukenmedewerkers dragen latex handschoenen en een mondkapje tijdens de bereiding.  

 Duidelijk bestelvak voor gasten.  

 Eten en drinken wordt besteld aan de kassa, waar een kuchscherm is geplaatst. De bestelde 

producten worden op een nabijgelegen tafel neergezet zodat de gast deze zelf kan pakken. 

 Tafels worden gemerkt als deze niet gebruikt mogen worden om zodoende extra afstand te 

creëren.  

 Een nieuwe indeling van de werkplekken en/of gebruik van plexiglas of scheidingswanden als 

collega’s een (kleine) kamer delen.  

 De lunchruimte en/of vergaderruimte herinrichten met een gebruiksinstructie (maximum 

aantal personen, niet tegelijk betreden/verlaten, looprichtingen markeren, e.d.).  

 Een 1,5 meter grens markeren bij plekken waar personeel regelmatig samenkomt, zoals het 

koffieapparaat, de printer of lunchruimte, daarbij waar nodig met tijdsloten werken.  

 In shifts deels op kantoor/de vestiging en deels thuis werken, indien thuiswerken mogelijk is.  

 Werknemers zoveel mogelijk op dezelfde plek laten werken met eigen gereedschappen en 

materialen.  

 Desinfecteren van vaststaand of schaars materiaal voor iedere nieuwe gebruiker.  

 Zorgen voor voldoende informatie over hygiëne (zie bijlage 8.3), en voor voldoende middelen 

om werknemers een goede uitvoering hieraan te kunnen laten geven, denk aan: 

desinfecterende doekjes, handschoentjes, dispensers met desinfecterende gel op diverse 

plaatsen in het pand.  

 Uitbreiding van het aantal schoonmaakbeurten  

 Iedereen vragen de toilet-deksel dicht te doen vóór het doortrekken om te voorkomen dat 

virusdeeltjes eventueel in de lucht gaan zweven.  

 

 

 

 



 
 

Protocol ter preventie van Coronabesmetting 
Versie 1.0 | 20 mei 2020 

-9- 
 

5. Horeca  

 Tussen bezoekers en medewerkers is een veilige afstand van ten minste 1,5 meter 

gecreëerd. Is die afstand minder dan 1,5 meter dan wordt het punt voorzien van een glazen 

afscheiding tussen uitgiftepunt en medewerkers. Ook op punten bij veel klantcontact 

(bijvoorbeeld entree kassa en of horeca) worden extra glazen afscheidingen geplaatst.  

 Eten en drinken wordt bij voorkeur in disposables gepresenteerd of in serviesgoed dat op 

hoge temperatuur is afgewassen. Er staan voldoende afvalbakken om alle disposables in weg 

te gooien, gasten worden geïnstrueerd verpakkingsmaterialen, servetjes etc. zelf weg te 

gooien.  

 Tafels worden door medewerkers toegewezen aan gasten (tenzij anders vermeld). 

Aangrenzende tafels worden afgesloten worden.  

 Barkrukken worden weggehaald bij de bar of tot een minimum beperkt.  

 Eten en drinken wordt besteld aan de kassa, waar een kuchscherm is geplaatst. De bestelde 

producten worden op een nabijgelegen tafel neergezet zodat de gast deze zelf kan pakken. 

 Na afloop van de activiteit worden gasten verzocht zo snel mogelijk het pand te verlaten. 

Eventuele drinks of snacks kunnen buiten op het terras worden genuttigd. Ook het terras  

wordt ingericht volgens de geldende richtlijnen. Verpakkingen kunnen hier worden 

weggegooid of achtergelaten.  

 Contactoppervlakken worden gereinigd zodra gasten de tafel hebben verlaten.  
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6. Leveranciers  

Algemene richtlijnen voor leveranciers:  

 Met vaste leveranciers worden afspraken gemaakt over aflevertijden.  

 Uitgangspunt is om leveringen buiten de reguliere openingstijden te laten plaatsvinden.  

 Leveringen geschieden in de basis via de zij-ingang.  

 Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen.  

 Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten.  

 Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en 

neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.  

 

7. Routing voor gasten  

Vooraf:  
Er kan alleen op basis van online of telefonische reservering toegang verleend worden. 
Reserveringen geschieden op basis van tijd/tijdsblok. Doel van reservering vooraf is om 
bezoekersstromen gescheiden te houden en te beperken.  
 

Ontvangst bij ingang:  
Zichtbare 1,5 meter markeringen.  
Medewerker met vragenlijst RIVM voor interview gast/gezelschap.  
 

Vertrek:  
De gasten zullen door de achteringang binnengelaten worden en verlaten het pand door de 
voordeur. Op deze manier kruisen de verschillende verkeersstromen elkaar niet.  
 

Per activiteit:  
Zie specifieke maatregelen per activiteit.  
 

Gasten:  
Geen contact tussen deelnemers, minimaal 1,5 meter afstand. Begeleiders en toeschouwers worden 
niet tot het pand toegelaten.  
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Horeca:  

 Markeringen op de grond.  

 Geen tafels verwijderen, wel tafels afsluiten om meer afstand te creëren tussen 

personen/gezelschappen.  

 Barkrukken grotendeels verwijderen.  

 Duidelijke routing.  

 Bestelvlakken bij de bar.  

 Afhaalvlakken bij de bar.  

 Waar mogelijk zelfbediening.  

 Inzet disposables waar mogelijk.  

 Geen fysiek contact tussen personeel en gast.  

 Drinks en snacks op terras nuttigen na activiteit.  

 

Toiletten:  

 Maximaal 2 personen per toiletgroep.  

 Sommige urinoirs worden gesloten om meer ruimte te creëren tussen gasten.  

 Deuren waar mogelijk open.  

 Extra schoonmaak.  

 Tijdens schoonmaak is toiletruimte gesloten voor gasten 

 

Opmerking:  

Op het moment van schrijven worden de locaties klaargemaakt volgens de richtlijnen omschreven in 

dit protocol. Foto’s van diverse situaties zullen later aan het protocol worden toegevoegd.  
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8. Bijlagen 

8.1 Checklist vragen bij reservering en binnenkomst 
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8.2 Voorzorgsmaatregelenlijst 
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8.3 Instructies medewerkers  

 

 

 


