
Uit de noodverordening Kennemerland 29-9-2020 

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten 

Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op: 

n. Samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel mits de gasten allen 

hotelgasten zijn. (Dit onderdeel voorziet in een uitzondering voor samenkomsten in een 

eet- en drinkgelegenheid in een hotel. Dit onder de voorwaarde dat de gasten allen 

hotelgasten zijn) 

o. Samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer 

Artikel 2.6 Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden  

1. Het is verboden om tussen 21.00 uur en 22.00 uur nieuwe bezoekers toe te laten in een eet- 

en drinkgelegenheid en op bijbehorende terrassen.  

2. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 06.00 uur een eet- en drinkgelegenheid voor publiek 

geopend te hebben. Voor ochtendhoreca geldt het verbod tot 04.00 uur.  

3. Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor gebruik 

elders dan ter plaatse geldt dat bezoekers ten behoeve van de afhaalfunctie mogen worden 

toegelaten tot 02.00 uur mits maatregelen zijn getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de 

toegang te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Deze eet- en 

drinkgelegenheden dienen om 02.00 uur voor publiek gesloten te zijn. In deze eet- en 

drinkgelegenheden is het verboden om na 22.00 uur alcohol te verstekken.  

4. Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere 

functies beschikt, beperken de in het eerste en tweede lid genoemde verboden zich tot het deel 

waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. De andere functies dienen tussen 01.00 en 06.00 

uur gesloten te zijn. 

Aanvullende informatie van https://www.khn.nl 
 

Aantal 

Een hotel mag meer dan 30 logiesgasten in het hotel hebben. Die mogen ook gebruik maken van de 

eet en drinkgelegenheden in het hotel. Uiteraard gelden daarbij de regels voor gezelschappen, 

hygiëne en de 1,5 meter als het geen huishouden is. 

Als er niet-logiesgasten in de eet en drinkgelegenheden van het hotel zijn gelden de regels zoals 

maximaal 30 personen en de andere regels die voor de eet en drinkgelegenheden gelden. 

Publieke ruimten anders dan F&B 
Hotelgasten mogen ook na 22.00 uur in bijvoorbeeld een lobby of lounge verblijven, mits er geen eten 
en drinken geserveerd wordt en ze geen gezelschappen groter dan 4 personen vormen (en al zijn het 
maar 4 personen, dan nog steeds geldt 1,5 m afstand als het geen huishouden betreft). 

22.00 uur 
Hotelgasten mogen ook na 22.00 uur nog het hotel binnen komen. Eet- en drinkgelegenheden moeten 
om 22.00 uur gesloten zijn, de overige ruimtes van het hotel, zoals receptie/lobby/lounge/gangen 
staan daar los van. 

Roomservice 
Roomservice is wel gewoon toegestaan, ook na 22.00 uur. Dit valt onder afhalen/bezorgen. 

 

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/vraag/wat-betekenen-de-nieuwe-regels-voor-hotelgasten

