
Aan:  Horeca-ondernemers 
Van:  Team Corona gemeente Ede 
Datum:  16 oktober 2020 
 

Beste horecaondernemer, 
 
Vanaf 14 oktober 22:00 uur geldt de nieuwe noodverordening. Dat betekent dat we vanaf 
dat moment in ieder geval voor 4 weken in een gedeeltelijke lockdown zijn gegaan. Dit om 
een hele lockdown te voorkomen.   
Eet- en drinkgelegenheden dienen vanaf dat moment gesloten te zijn. Net als burgemeester 
Verhulst vinden wij dit uiteraard ook ontzettend vervelend voor u. Ook wij zagen dat een 
groot deel van de horecaondernemers in Ede er hard aan werkte om aan de Corona-regels te 
voldoen.  
 
Vragen 
Wij ontvingen afgelopen week van meerdere horeca-ondernemers nog wel vragen over de 
huidige noodverordening.  
U kunt zelf de noodverordening er op naslaan. Die kunt u vinden op www.vggm.nl.  
Maar hieronder zetten we voor de volledigheid al wat zaken op een rij:  
 
Hoofdregel voor horeca 
Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland moeten gesloten zijn. Dus ook de eet- en 
drinkgelegenheden in bijvoorbeeld bioscopen, speelhallen, theaters en zalen-
/congrescentra. Een afhaalloket is nog wel toegestaan, mits de consumpties niet ter plekke 
(in het gebouw of op het terras) opgegeten of gedronken worden.  
 
Verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur 
Na 20.00 uur geldt dat er nergens meer alcohol verkocht mag worden. Hierop zijn geen 
uitzonderingen van toepassing. 
 
Afhaalloket horeca 
Afhaal mag aangeboden worden, maar de afgehaalde consumpties moet men mee naar 
buiten of naar huis nemen. Dus niet om te nuttigen in de instelling of een andere faciliteit 
hiervan. Het is dus ook niet de bedoeling dat men afhaalt bij een loket en vervolgens buiten 
voor de horeca nuttigt of plaatsneemt op bijvoorbeeld bankjes die daarvoor staan. 
Wederom gericht op zo min mogelijk groepsvorming.  
 
Congressen en beurzen 
Trainingen, congressen en beurzen mogen doorgaan, maar met max 30 per ruimte en onder 
de geldende voorwaarden uit artikel 2.1 lid 3 en 4 van de noodverordening. En zonder 
horeca. Dat betekent geen koffie en thee in de zaal, geen lunch ed.  
Er is geen catering/zelfbediening in (vergader)ruimtes, bij bijeenkomsten of activiteiten 
toegestaan. Dat gaat zowel om eten als om drinken. U mag dus ook geen kan koffie of lunch 
serveren bij bijvoorbeeld een training of congres. Deelnemers kunnen bijv. wel hun eigen 
flesje water of lunch meenemen. 
 
 
 

http://www.vggm.nl/


 
Hotels 
Hotels mogen voor hotelgasten wel hun eet- en drinkgelegenheid open hebben.  Deze 
mogen dus niet open zijn voor ‘daggasten’, zoals deelnemers aan congressen, beurzen en 
trainingen zonder overnachting. Aan deze daggasten mag ook geen eten en drinken 
geserveerd worden in gehuurde zalen. 
Na 20:00 uur mag er geen alcohol meer verkocht of geschonken worden aan hotelgasten.  
 
Horeca vakantiepark 
Alle eet- en drinkgelegenheden op een vakantiepark moeten ook gesloten zijn. Horeca op 
een vakantiepark mag wel afhaal aanbieden. Het afgehaalde eten en drinken mag ook 
genuttigd worden op het vakantiepark, maar gewoon in de vakantiewoning zoals dat ook 
geldt met afhaal bij overige horeca.  
Ook hier geldt weer: geen alcoholverkoop na 20.00 uur. 
 
Meerdere functies in een pand 
Als een éét- en drinkgelegenheid in een instelling is gevestigd met meerdere functies, dan 
hoeft in dat geval alleen het horeca-deel te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een 
indoorspeeltuin, een bowlingbaan of een buurthuis.  
Als u in een dergelijk pand een afhaalloket heeft ingericht is het hier ook niet de bedoeling 
dat gasten de afgehaalde consumpties vervolgens in of om het pand nuttigen, maar meteen 
vertrekken.  
 
En tot slot: uiteraard blijven de RIVM-richtlijnen van kracht. 
 
Wij hopen hiermee nog wat nader geïnformeerd te hebben en wensen u nogmaals sterkte 
voor de komende tijd. 
Mocht deze brief en/of de noodverordening nog vragen oproepen, dan verzoeken wij u om 
uw vragen naar de KHN te sturen. Zij kunnen misschien uw vragen direct al beantwoorden of 
uw vraag doorzetten naar het Team Corona van de gemeente Ede. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Corona  
Gemeente Ede 
 
 


