
Reserveringsformulier Café De Zaak Utrecht 
 
Beste gast van Café De Zaak, 

Wij vinden het heel fijn als je ons helpt door onderstaand formulier in te vullen. Om jullie hiervoor te 
bedanken verloten we onder alle ingevulde formulieren elke dag 3 gratis drankjes! 

Alvast bedankt, 

Café De Zaak 

Lees onderstaande vragen eventjes door: 

1. Heb je klachten zoals o.a. hoesten, neusverkoudheid, koorts 38gr, benauwdheidsklachten? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met klachten zoals hierboven? 

3. Heb je het virus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een Lab)? 

4. Ben je de afgelopen 14 dagen met iemand in contact geweest die coronaklachten 
heeft/had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waar het coronavirus 
is vastgesteld of vanwege terugkomst uit een risicogebied? 

6. Moet je op 1 van bovenstaande vragen ja antwoorden?  Ja / Nee 

Indien je vraag 6 met ja hebt beantwoord, kunnen we je helaas niet toelaten in ons café en 
terras.  

Indien je met 3 of meer personen als groepje binnen 1.5 meter binnen of op het terras zit 
verklaar je automatisch dat je met je tafelgenoten één gemeenschappelijk huishouden voert. 
En je weet dat, indien dat niet zo is, je op de hoogte bent dat je tenminste 1.5 meter afstand 
moet houden.  Je verklaard door invulling van je gegevens bovenstaande naar waarheid te 
hebben ingevuld.  Volg aub de aanwijzingen van het personeel op en houd je aan de 
huisregels! 
 

Datum: ______  ____  2020    tijdstip binnenkomst : ___________ 

 

 Naam: _________________________________________________________________________  

 

Telefoonnr: ____________________________________________  

 

Email adres: _____________________________________________ 
 

Ik ga akkoord dat dit formulier met mijn naam, telefoonnummer en email adres 14 dagen wordt 
bewaard. 

Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek op verzoek van de GGD. 
Met het invullen help je mee corona weer in te dammen, dank je wel ! 

 


