
 

BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN KANTINES 
• Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd 

zo contacten tussen klanten.  

• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in 
eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 
meter met en tussen de klanten. 

• Tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende 
tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een 
gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter. 

• Er kunnen maximum 15 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale 
contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd. 

• De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Borden afruimen en dan 
direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze. 

• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld 
worden (zie uitleg apart blok). 

• Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen 
plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet 
gereinigd en ontsmet worden. 

• Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vast personeelslid dat enkel deze taak op zich 
neemt. De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. 

• Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk 
buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische 
ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud 
van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en 
vervanging van de filters betreft, van essentieel belang. 

• Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Wie weet is dit wel 
een opportuniteit om dit nu uit te proberen.  

• Kantines mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de 
gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.   

• Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB. 

• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld 
worden. 
 

• De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de 
voorkeur boven met de hand afwassen. Uitzonderlijk kan het gebruik van wegwerpbekers worden 
overwogen. 
 

• Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u 
naspoelen met koud drinkbaar water. 
 

• Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt. 

 


