
 

 
 
 
 

Coronavirus raakt horeca hard. KHN
presenteert de cijfers. 
U bent van harte welkom voor de persconferentie: Impact coronavirus op
horeca op vrijdag 13 maart om 9.00 uur bij Hotel Novotel Amsterdam City.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich ernstig zorgen over de
economische impact van het coronavirus op de horecabranche. Nu het
coronavirus zich ook in Nederland snel verspreidt, merken horecaondernemers
de grote effecten daarvan op gasten, medewerkers en de bedrijfsvoering. De
uitbraak en verspreiding van het virus uit zich in meer annuleringen, minder
reserveringen en een dalende bezettingsgraad. KHN verwacht dat de negatieve
gevolgen van het coronavirus voor langere tijd merkbaar zullen zijn.

Onze algemeen directeur Dirk Beljaarts en KHN-voorzitter Robèr Willemsen
presenteren op vrijdag 13 maart de actuele cijfers over de impact van het coronavirus
op de horeca en de resultaten van een barometer onder horecaondernemers: wat is
de impact op het aantal annuleringen, nieuwe reserveringen en de bezettingsgraad en
hoe zien zij de toekomst. De uitkomsten geven inzicht in de impact per regio, maar
ook per type bedrijf. Daarnaast delen zij onze visie op de belangrijkste
noodmaatregelen die genomen moeten worden om getroffen horecaondernemers te
helpen. We nodigen u van harte uit om bij deze persconferentie aanwezig te zijn.

Persconferentie Impact coronavirus op horeca
Datum:                       Vrijdag 13 maart
08:45 uur:                   Ontvangst met koffie, thee en een broodje
09:00-09:10 uur:         KHN Persconferentie
09:10-09:30                Gelegenheid tot het stellen van vragen
Locatie:                       Hotel Novotel Amsterdam City - Europaboulevard 10,
Amsterdam
Optioneel: Na de persconferentie is er de mogelijkheid om een kort interview in te
plannen met algemeen directeur KHN Dirk Beljaarts of KHN-voorzitter Robèr
Willemsen.

Aanmelden
Bent u erbij? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Vivian van der
Wielen, PR & Brandmanager KHN, via pers@khn.nl, onder vermelding van
persconferentie coronavirus.
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Interviewafspraak
Voor meer informatie en het maken van een interviewafspraak met de KHN-voorzitter
Robèr Willemsen of algemeen directeur Dirk Beljaarts, kunt u contact opnemen met
Vivian van der Wielen, PR & Brandmanager, telefonisch bereikbaar via 06 51 59 20
94 of per e-mail via pers@khn.nl.
 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.
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