
Horeca route naar een verantwoorde opening

Basisregels voor iedereen

Werkt thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Is het druk?
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Houd 1,5 meter
afstand.

Hoest en nies in
je elleboog.

Vanaf risiconiveau 1

Waakzaam
Geen risico

Vrij
Vanaf risiconiveau 2

Zorgelijk
Vanaf risiconiveau 3

Ernstig
Vanaf risiconiveau 4

Zeer ernstig

Alcohol Geen 
beperkingen.

Verbod op verkopen, gebruiken 
of klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur.

Horeca is geen openbare plaats 
ook niet binnen hotels voor 
hotelgasten die overnachten.

Verbod op verkopen, gebruiken 
of klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur.

Horeca is geen openbare plaats 
ook niet binnen hotels voor 
hotelgasten die overnachten.

Verbod op verkopen, gebruiken 
of klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 22:00-06:00 uur.

Horeca is geen openbare plaats 
ook niet binnen hotels voor  
hotelgasten die overnachten.

Verbod op verkopen, gebruiken 
of klaar voor gebruik hebben van 
alcohol op openbare plaatsen 
tussen 20:00-06:00 uur.

Horeca is geen openbare plaats 
ook niet binnen hotels voor 
hotelgasten die overnachten.

Eet en  
drinkgele
genheden

(zonder  
coffeeshops)

Geen 
beperkingen.

Sluiting om 01:00 uur, laatste 
inloop om 24:00 uur.

Verplichte reservering,  
registratie, gezondheidscheck 
en zitplaats.

Maximaal 8 personen aan  
een tafel (exclusief kinderen  
t/m 12 jaar).

Maximaal 5 gasten per 10 m2 
verkoopoppervlakte binnen
(exclusief personeel).

Afhalen en bezorgen  
blijft mogelijk.

Sluiting om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur.

Verplichte reservering,  
registratie, gezondheidscheck 
en zitplaats.

Maximaal 6 personen aan  
een tafel (exclusief kinderen  
t/m 12 jaar).

Maximaal 5 gasten per 10 m2 
verkoopoppervlakte binnen
(exclusief personeel).

Afhalen en bezorgen  
blijft mogelijk.

Sluiting om 23:00 uur, laatste 
inloop om 22:00 uur.

Verplichte reservering,  
registratie, gezondheidscheck 
en zitplaats.

Maximaal 4 personen aan  
een tafel (exclusief kinderen  
t/m 12 jaar).

Maximaal 5 gasten per 10 m2 
verkoopoppervlakte binnen
(exclusief personeel).

Scheiden van de rondes, waarbij 
gasten op een afgesproken 
moment op afgebakende 
tijdstippen arriveren.

Afhalen en bezorgen  
blijft mogelijk.

Algehele sluiting maar niet voor 
hotelgasten die overnachten.

Bezorgen blijft mogelijk.

Afhalen blijft mogelijk tot  
01:00 uur.

Verzwaring: sluitingstijd 
afhaalfunctie 15 minuten  
vóór ingang avondklok.

Zaalverhuur 
Volgens  
eve nementen 
maar met toege-
stane zakelijke 
bijeenkomsten,  
en partijen als  
bruiloften,  
uitvaarten, etc.

Geen 
beperkingen.

5 personen per 10m2

(exclusief personeel).

Catering toegestaan.

5 personen per 10m2

(exclusief personeel).

Catering toegestaan.

5 personen per 10m2

(exclusief personeel).

Catering toegestaan.

5 personen per 10m2

(exclusief personeel).

Catering verbod.

Buiten
terrassen

Geen verdere beperkingen  
voor buiten.  

Geen verdere beperkingen  
voor buiten.

Geen verdere beperkingen  
voor buiten.

Verbod.

Clubs en 
nachtleven

Geen 
beperkingen.

Volgens evenementen  
maar voor aantal 5 personen 
per 10m2

(exclusief personeel).

Inclusief gebruik dansvloer.

Sluiting om 03:00 uur,  
laatste inloop om 02:00 uur.

Meenemen voortgang  
vaccineren en testen. 

Volgens evenementen  
maar voor aantal 5 personen 
per 10m2

(exclusief personeel).

Inclusief gebruik dansvloer.

Sluiting om 02:00 uur,  
laatste inloop om 01:00 uur.

Meenemen voortgang  
vaccineren en testen. 

Verbod op activiteit  
alle clubs en nachtleven.

Verbod op activiteit  
alle clubs en nachtleven.

.

Heb je klachten?

Blijf in thuis
quarantaine.

Ontvang geen 
bezoek.

Laat je testen.

Koninklijke Horeca Nederland heeft ook een uitgewerkt horeca protocol,
zie ook khn.nl/corona en khn.nl/tools/protocol-heropening-horeca

Vanaf risiconiveau 1
Waakzaam

Geen risico 
Vrij

Vanaf risiconiveau 2
Zorgelijk

Vanaf risiconiveau 3
Ernstig

Vanaf risiconiveau 4
Zeer ernstig

Op 2 februari 2021 heeft het kabinet een routekaart gepresenteerd waarin wordt aangegeven hoe de  

coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. KHN vindt deze routekaart te beperkend en niet werkbaar 

voor de horeca.

Volgens KHN is het mogelijk meer ruimte te geven voor ondernemen zonder dat dit ten koste gaat van 

de pandemiebestrijding. Dit heeft KHN vertaald in de Horeca route naar een verantwoorde opening.

Hoe moet de Horeca route naar een verantwoorde opening gelezen worden?
• KHN heeft een alternatieve invulling van de categorie ‘alcohol’

• W at KHN betreft moeten de categorieën ‘restaurants’ en ‘overige horeca’ uit de overheidsroutekaart 

vervangen worden door de volgende categorieën:

- Eet- en drinkgelegenheden (zonder coffeeshops)

- Zaalverhuur

- Buitenterrassen

- Clubs en nachtleven

NB: Ten aanzien van andere categorieën op de overheidsroutekaart ligt het niet op de weg van KHN om daarvoor alternatieven aan te dragen.


