
 
 
 
 
 

RICHTLIJNEN ECO HERO VIP TOUR 
 
Algemene richtlijnen 
De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, 
toeleveranciers en bezoekers van bijeenkomsten:  

- Houd minimaal 1,5 meter afstand  

- Zorg voor goede hygiëne 

- Was regelmatig uw handen 

- Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg 

- Schud geen handen 

 

Van der Valk locaties 
De aanvullende richtlijnen voor locaties bij het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten zijn als 
volgt: 

- Voor bijeenkomsten is het aantal bezoekers per ruimte gelimiteerd en het stoelenplan wordt 

binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is gegarandeerd tussen 

bezoekers. 

- Voor de definitieve capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt aanvullend rekening gehouden 

met de indeling en inrichting van de locatie. 

- De hotels houden zicht strikt aan het 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst 

doorgegeven aantal personen. 

- Elke reservering kent een begin- en eindtijd, deze dient strikt nageleefd te worden. 

- Op locatie zijn duidelijke uitingen aanwezig met informatie over richtlijnen en hygiëne 

maatregelen.  

- Op verschillende plekken staan desinfectiepunten. 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst 

- Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers geïnformeerd door Vaillant. 
- Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts. 

- Blijf thuis wanneer huisgenoten koorts hebben. 

 

Tijdens de bijeenkomst 

- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. 
- Hygiëne maatregelen worden met behulp van zichtbare uitingen gecommuniceerd.  

- Neem de hygiënemaatregelen in acht. 
- Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.  
- Volg de binnen de locatie gecommuniceerde richtlijnen.  
- Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke, toezichthouders en 

medewerkers. 



 
 
 
 
 

Veilige looproutes  
Voor het veilig ontvangen van bezoekers zijn de volgende richtlijnen vastgesteld: 

- Signing en markeringen attenderen bezoekers continu op het houden van 1,5 meter afstand. Dit 
gebeurt met behulp van onder meer markeringen op de vloer, stickers, banners en 
mededelingen op digitale communicatiemiddelen op of bij de volgende punten: 

o Entree(s)  
o Openbare ruimte(n)  
o Toiletten  
o Zaalruimte(n)  
o Beursvloer(en) 

 

 

 


