
UITBREIDINGS-
MOGELIJKHEDEN 
VOOR UW RESTAURANT OF CAFÉ



WIJ VERDIENEN PAS, 
ALS U DAT DOET!
Het concept is simpel; door de 1,5 meter economie heeft u straks 
niet voldoende ruimte binnen uw horecagelegenheid om genoeg 
afstand te bewaren en rendabel te blijven.

Hier bieden wij een oplossing: huur bij ons een spiegeltent of 
vakwerktent voor op uw parkeer/buitenterrein, of plaats er één  
op het lokale dorpsplein en creëer zo de benodigde extra ruimte. 

Wij denken graag mee in een plan om dit rendabel te maken, en 
vragen dan ook geen huur voor de tent, zolang er niets verdient 
wordt. Zodra dit wel het geval is, rekenen we een commissie die 
voor beide partijen passend is.

Op deze manier hopen we, ondanks de crisis, allemaal ons hoofd 
boven water te kunnen houden.



HOE ZIET DAT ERUIT?
Onze spiegeltenten zijn op zichzelf al een aangekleed geheel,  
waardoor weinig voor nodig is om deze werkbaar te maken. 
Door de houten vloer, wanden, doeken en lampen bieden ze een 
warme en gezellige sfeer. 

Daarnaast zit er tussen al onze eigen zitjes een houten wand  
met glas, waardoor deze bescherming biedt voor de tafel ernaast, 
maar toch een gezellig gevoel geeft. 

Onze vakwerktenten kunnen verdeeld worden in vakken, die van 
elkaar afgescheiden kunnen worden door wanden. Deze zijn aan 
te passen in formaat en vorm, dus we kunnen voor elke mogelijke 
hoeveelheid personen een ruimte bouwen, en deze zo indelen,  
dat iedereen voldoende afstand kan houden. 

We hebben een opzet gemaakt van hoe dit eruit zal zien in de 1,5 
meter samenleving. Er zijn verschillende groottes en mogelijkheden, 
en we denken graag mee met andere creatieve ideeën.



DINEROPSTELLING
In alle dineropstellingen is er rekening gehouden 
met 1,5 meter tussen alle gasten. Met hierbij de 
mogelijkheid om op te staan en te verplaatsen, 
zonder hierbij binnen deze 1,5 meter afstand te 
komen.  

De gangpaden tussen de tafels door zijn ook 1,5 
meter, zodat zowel bediening, als de gasten, hier 
geen problemen in hoeven te ondervinden. 

STAANDE OPSTELLING
In de staande opstelling is de verplaatsing van gasten 
lastiger. Hierdoor hebben wij om de statafels heen 
plaatsen gemarkeerd waar mensen kunnen staan. 
Zodra gasten zich binnen de voor hun gemarkeerde 
plaats blijven, zullen ze niet binnen 1,5 meter van de 
andere gasten komen. 

Voor de gangpaden hanteren we een éénrichtings-
beleid. Gaan alle gasten dezelfde kant op, dan 
is het makkelijk om de afstand te bewaren. De 
spiegeltenten hebben een aparte in- en uitgang, 
om op deze manier de mensenstromen te scheiden.

Natuurlijk is dit verre van ideaal, maar wellicht wel 
voldoende om deze tijd door te komen. Daarnaast 
denken wij dat Nederland wel weer toe zal zijn aan 
een biertje, wij in ieder geval wel.



SPIEGELTENTEN: ALLE CAPACITEITEN ZIJN 
GEBASEERD OP DE 1,5 METER SAMENLEVING
MOCHTEN DE MAATREGELEN VERANDEREN, ZULLEN 
DEZE AANTALLEN NATUURLIJK OOK AANGEPAST WORDEN

BEKIJK SNEL ONZE SPIEGELTENTEN



INGANG

UITGANGSPIEGELTENT DELUXE: 
15M DOORSNEDE
CAPACITEIT STAAND: 60 / CAPACITEIT DINER: 50



SPIEGELTENT IDOLIZE: 
19M DOORSNEDE
CAPACITEIT STAAND: 80 / CAPACITEIT DINER: 75



SPIEGELTENT SALON PERDU: 
20M DOORSNEDE
CAPACITEIT STAAND: 100 / CAPACITEIT DINER: 80



SPIEGELTENT PARADISO: 
24M DOORSNEDE
CAPACITEIT STAAND: 150 / CAPACITEIT DINER: 100



MEER INFORMATIE?
BEKIJK ONZE WEBSITE WWW.VANROSMALEN.COM
OF STUUR EEN EMAIL NAAR INFO@VANROSMALEN.COM


