
 
CORONA-MAATREGELEN CULTURELE INFRASTRUCTUUR 

RECEPTIES EN BANKETTEN 
 

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over gezeten recepties of banketten al dan niet 
verzorgd door een professionele catering/traiteur. 

 

Volgende regels zijn van toepassing voor recepties en banketten die niet verzorgd worden door een 
professionele catering/traiteur: 

• Recepties en banketten met privékarakter zonder catering/traiteur kunnen plaatsvinden voor 
maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen). Dit geldt voor etentjes 
onder vrienden, familie,… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regels van toepassing voor gezeten recepties en banketten die verzorgd worden door een 
professionele catering/traiteur: 

Elke aanwezige is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met 
een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. 

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

• een maximum van tien personen per tafel is toegestaan ; 

• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 

• het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van 
medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 

• het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van 
medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 

• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan. 

• De zalen kunnen gebruikt worden tot max. één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid 
oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 
opeenvolgende uren gesloten blijven; 

• de contactgegevens van één aanwezige per tafel, die zich kunnen beperken tot een 
telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard 
gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die 



contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, 
moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de aanwezigen moeten uitdrukkelijk hun akkoord 
geven. Voor de aanwezigen die dit weigeren wordt de toegang tot de zaal bij aankomst geweigerd. 

Dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering 
van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele 
openingsdans uit te voeren. 

 

De maximumcapaciteit per zaal wordt vanaf 1 oktober 2020 als volgt vastgelegd:                                                                                                                                         

Zaal Lindelei - grote zaal (266m²)* 
 

Maximum 130 personen 
 

Zaal Lindelei - kleine zaal (51m²)* 
 

Maximum 25 personen 
 

GC Den Tap: Polyvalente zaal 
(205m²)  
 

Maximum 100 personen 
 

GC Den Tap: Foyer (108m²) 
 

Maximum 35 personen 

GC Den Tap: Vergaderzaal (51m²) Maximum 15 personen 
 

DOC - Trefpunt (140m²) 
 

Maximum 35 personen 
 

 

* De grote en kleine zaal van Lindelei worden niet gelijktijdig verhuurd 

 

Als gemeente zorgen wij ervoor dat de zalen met extra aandacht gepoetst en verlucht zijn en dat er 
handgels aanwezig zijn. 

Wie een zaal huurt gaat akkoord met de op dat ogenblik geldende corona- maatregelen en is ook 
persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven ervan. 

Er zullen door de verantwoordelijken van de Cultuurdienst regelmatig controles worden verricht 
op het naleven van deze maatregelen. Bij het vaststellen van overtredingen kan de activiteit 
worden stilgelegd.  

 

 

 

 

 

 


