
Gebruik van terras en bar bij Hisalis 

 Als je gebruik wil maken van de bar en het terras, kun je een aanvraag 
doen bij Marjelle via 06-15156660. Wacht niet te lang want meer dan 1 
team met eventuele aanhang is niet mogelijk. 

 Er staan in het clubhuis (2e deel) 12 statafels en 48 bijbehorende 
stapelbare krukken. Deze mag je gebruiken voor op het terras en deze 
moet je ook weer terugzetten op dezelfde plek. Deze zijn er nog tot begin 
juli erna kun je (als die er al zijn) gebruik maken van onze nieuwe 
picknicktafels of je kunt de statafels van Hisalis zelf pakken met de 
barkrukken van binnen. 

 Aan 1 tafel mogen maximaal 4 krukken staan en er mogen dus ook max 4 
mensen aan 1 tafel zitten. 

 Er mogen op dit moment max 50 personen plaatsnemen op het terras. 
 Je MOET zitten op het terras. 
 Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren. 
 Houd je aan de openingstijden en sluitingstijden die op dat moment gelden 

en zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid. 
 Je mag eigen eten meenemen, drank moet te allen tijde afgenomen 

worden bij de club. Eigen drank is NIET toegestaan. 
 De tap is weer aangesloten, er is wijn en een beperkt assortiment aan 

frisdrank. Let op dat er genoeg biervaten koud staan dus vul gelijk aan als 
vat leeg is. 

 Gebruik van de frituur is niet mogelijk. Je mag wel gebruik maken van de 
oven. 

 Eventueel eten wat over is NIET in de koelkast op de club achterlaten 
maar meenemen naar huis. 

 Gebruikte afvalzakken verschonen en in de grote container bij de 
fietsenstalling doen (niet in de bakken op het terras). De sleutel van deze 
containers ligt in de keukenkastje linksboven in een plastic bakje. 

 Was gewoon af indien nodig. De vaatwasser niet gebruiken gedurende 
deze periode, haal ajb een bezem over de vloer en laat het clubhuis 
schoon achter. 

 Als je ziet dat bier, wijn of frisdrank op begint te raken stuur dan ajb tijdig 
een appje naar Marjelle. Levering is op vrijdag dan moet uiterlijk 
donderdag voor 21 uur de bestelling doorgestuurd worden. 

 Aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de regels. 

 

 


