
Alvast bedankt voor je medewerking en een gezellig bezoek aan de Fontein gewenst!

Rik, Lonneke en team Fontein 

We zijn heel blij jullie allemaal weer in goede gezondheid terug te zien. Wij heb-
ben ons best gedaan om een systeem te verzinnen waardoor jullie op een ontspan-
nen, veilige manier te gast kunnen zijn bij ons. Daarvoor hebben we enkele spelre-
gels opgesteld. Dan houden we het samen gezellig én gezond! 

WELKOM BIJ DE FONTEIN!

Corona
Wij volgen de landelijk geldende regelge-
ving met betrekking tot een bezoek aan 
ons bedrijf. De meest actuele informatie 
hier over is te vinden op de site van de 
Rijksoverheid.

We zijn te bezoeken zonder reservering, 
maar...
We hebben gekozen voor een ruimere op-
stelling in onze zaak waardoor het aantal 
zitplaatsen wat meer beperkt is. Kom je 
met een grotere groep, dan is reserveren 
altijd aan te raden.
Arrangementen zoals een High Beer of 
Tea serveren we uitsluitend op afspraak. 
Voor deze reserveringen wordt altijd een 
passende tafel gereserveerd.

Bestellen via QR code
Wil je iets eten of drinken, plaats dan je 
bestelling via de QR code op tafel. Lastig? 
We helpen je graag op weg.
Je bestelling wordt naar je tafel gebracht.
Afrekenen kan meteen via iDeal na be-
stellen of achteraf via pin, contant etc.
Geen mobiele telefoon of nog nooit op 
deze manier besteld? Geen probleem, we 
helpen je of plaatsen de bestelling voor 
je.

Het Auvermenkesmysterie 
Het Auvermenkesmysterie is een acivi-
teit rond de ruïne van Kasteel Stein en de 
Fontein. In 2 uur tijd ga je met je groep 
op zoek naar de juiste oplossing van het 
mysterie door het uitvoeren van een aan-
tal opdrachten, waaronder een opdracht 
met een metaaldeector.
Start en eindpunt zijn in ons proeflokaal. 
Consumpties zijn niet verplicht bij het 
boeken/uitvoeren van deze activiteit.

Geen overlast voor de buren
Rond ons bedrijf en onze parkeerplaats 
liggen op enige afstand woningen. Neem 
afscheid van elkaar binnen de muren van 
ons proeflokaal, dan houden we het rustig 
op straat.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
Op alle door ons aangegane overeen-
komsten zijn de Uniforme Voorwaarden 
Horeca (UVH) van toepassing. Deze tref 
je hier aan. De UVH zijn bindend voor 
iedereen die van onze diensten gebruik 
maakt.

https://www.khn.nl/uvh-nl

