


 

We kijken ernaar uit om u te mogen ontvangen. Uiteraard staat hierbij de gezondheid van onze gasten en
medewerkers voorop. We hebben de afgelopen periode gebruikt om de 1,5 meter afstand richtlijnen van het 
RIVM te implementeren. 

De extra maatregelen zullen niets veranderen aan onze service en gastvrijheid. 
Bent u benieuwd hoe we dit gaan doen? 

We vertellen u er graag meer over. 

Tot ziens bij De Ruwenberg!

Vasfi Isitan

Directeur

WELKOM



Algemeen

Om De Ruwenberg te laten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, hebben we een aantal maatregelen opgesteld 
om de situatie werkbaar te maken voor u en onze medewerkers. Zoals gezegd staat gezondheid voorop. 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Let hierbij ook op de markeringen op de vloer.

Er zijn desinfectiepunten geplaatst bij de receptie, de vergaderzalen, de koffielounges, het restaurant, 

de hotelfaciliteiten en het sanitair.

Er is een aparte in- en uitgang bij het kasteel en deze worden bij aankomst en vertrek duidelijk aangegeven.

Indien nodig dragen onze medewerkers beschermingsmiddelen en iedereen draagt een naambadge, zodat we 

altijd herkenbaar zijn.

Lees voor het gebruik van het toilet eerst het toiletprotocol bij de entree van iedere toiletgroep.

In onze Ruwenberg app kunt u vragen stellen tijdens uw verblijf. U ontvangt voor aanvang van uw verblijf een 

persoonlijke inlogcode. Alle gasten worden geacht zich te registreren via de registratieapp bij de receptie.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze 14 ha grote tuin, maar neem ook hier de richtlijnen in acht. 

Houd rechts aan in de gangen. Onze locatie heeft zeer brede gangen, waardoor er altijd op een veilige manier 

gepasseerd kan worden.

We hebben bij de receptiebalie en bij het uitgiftepunt in het restaurant afscheidingen geplaatst.

Besmettingsgevoelige plaatsen worden elk uur gedesinfecteerd. We hebben samen met onze hygiëne partner een 

zeer uitgebreid schoonmaak- en desinfectieplan opgesteld. 



Hotel

Heeft u ook hotelkamers geboekt? Hieronder vindt u meer informatie. 

Graag in- en uitchecken door maximaal 1 persoon. 

Onze sport- en wellnessfaciliteiten zijn geopend. Informatie is verkrijgbaar bij de receptie.

Indien u iets wilt overhandigen of in ontvangst wilt nemen, leg dit dan op de balie en vermijd fysiek contact.

Maak bij voorkeur gebruik van onze trappen om naar de juiste etage te gaan. Is dit niet mogelijk? Gebruik dan onze 

lift met maximaal één persoon tegelijkertijd (meer kan in geval van familieleden).

Betalen bij voorkeur met pin of contactloos, liever geen contant geld.



 

De Ruwenberg beschikt over vier verschillende vleugels met elk een eigen in- en uitgang, lounge met koffiecorner, 
terras en hotelkamers. Het is hierdoor mogelijk om een vleugel exclusief af te huren voor uw bijeenkomst. Daarnaast 
zijn de vergaderzalen van De Ruwenberg zo opgesteld dat ook hier de richtlijnen van het RIVM gewaarborgd worden, 
zoals de 1,5 meter afstand maatregel. Tevens zijn onderstaande punten van toepassing in al onze zalen: 

Alle vergaderzalen zijn voorzien van desinfectiestations.

Bij binnenkomst dient de eerste gast plaats te nemen op de laatste stoel. Bij vertrek verlaat de gast die op de stoel, 

het dichtst bij de deur zit, als eerste de zaal.

Pauzetijden worden afgestemd met één van onze medewerkers van de afdeling Reserveringen.

De Ruwenberg beschikt ook over mogelijkheden tot livestreaming in samenwerking met een van onze partners. 

U kunt hierover meer informatie op vragen bij uw accountmanager.  

Bij aanvang van de bijeenkomst worden bovenstaande punten nogmaals getoond. 

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende opstellingen die mogelijk zijn met in achtname van

de 1,5 meter tussenruimte.

 

Vergaderzalen



Food & Beverage
In de lounges

Voor wat betreft het eten en drinken in de lounges hebben we een aantal aanpassingen gedaan:

Zoete en hartige lekkernijen worden per stuk verpakt.

Pauzetijden worden afgestemd met de afdeling Reserveringen, zodat er nooit teveel personen tegelijkertijd in de 

lounge zijn.

Frisdranken en waters in de lounges worden geserveerd in flesjes. Er wordt geen gebruik gemaakt van karaffen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van koffie- en theekannen. Gasten kunnen zelf hun koffie en thee halen uit onze 

machines. Deze worden regelmatig gedesinfecteerd.



  

Food & Beverage
In het restaurant

Ook het restaurant is opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. In het restaurant worden de looproutes en 
wachtlijnen duidelijk aangegeven. De bediening zal geen tafels opruimen/reinigen zolang er gasten aan de tafels 
zitten en zal uw gasten verwijzen naar de juiste tafel.

Daarnaast werken we met tijdsblokken voor zowel ontbijt, lunch en diner. 
Onze openingstijden zijn: 
Ontbijt van 07.00 tot 09.45 uur
Lunch van 11.30 tot 13.45 uur 
Diner van 17.00 tot 21.30 uur 

Uiteraard blijven we, zoals u van ons gewend bent, werken met kwalitatief hoogstaande (streek)producten. Wat 
kunt u van ons verwachten? 

Ontbijt 
We serveren een uitgebreid ontbijt in ons restaurant waarbij onze gasten de keuze hebben uit onder andere
verschillende belegde broodjes, yoghurt en vers fruit. Uiteraard bakken we graag à la minute nog een eitje voor u.

Lunch  
Tijdens de lunch serveren we een 2-gangenmenu. 

Diner 
Tijdens het diner serveren we een 3-gangen keuzemenu.



Loop- en wachtlijnen

Op kritieke punten zijn lijnen en looproute pijlen geplaatst om te vermijden dat gasten te dicht bij elkaar 
komen te staan.

Verder hebben we een uitgebreid schoonmaak en Food & Beverage protocol, welke op verzoek kan worden 
ingezien.

De looplijnen in ons restaurant zijn als volgt:
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