
Hygiëne regelsBij Funmania:
•       Willen we graag iedereen de kans geven om lekker los  

te gaan! Daarom passen we tijdelijk de ongelimiteerde 
bezoektijden aan naar tijdsblokken.

•       Werken we natuurlijk altijd volgens strenge hygiëne eisen  
en de HACCP-norm. Nu pakken we dit extra intensief op! 

•       Beschikken we over een speciale hygiënespecialist! Tafels, 
toiletten en de bar worden strak bijgehouden, tips of vragen? 
Voor jou is hij of zij een herkenbaar aanspreekpunt.

•       We desinfecteren elke dag meermaals alle activiteiten die 
aangeraakt worden, wekelijks desinfecteren we heel Funmania. 

•       Helaas noodzakelijk: maar in Funmania is ‘’social distancing’’ 
cruciaal, het zou top zijn als je je aan deze richtlijnen houdt. 

•       Hanteren wij zo veel mogelijk een eenrichtingsverkeer. 
Wij willen jou verzoeken de richting van de pijlen te volgen.

Wij vragen jullie hulp:
•    Tafels of stoelen vies? Geef dit door en we lossen het zo snel 

mogelijk voor je op.
•       Bewaar 1,5 meter afstand: beter voor iedereen. 
•       Laat tafels en stoelen in de opstelling staan en verschuif deze niet.
•       Cash mag natuurlijk. Maar we geven de voorkeur aan 

contactloos betalen.
•       Heb geduld met onze medewerkers: we doen ons best  

om jou zo snel mogelijk van dienst te zijn.
•       Als je tijdslot voorbij is roepen we dit 15 minuten van tevoren 

om, het zou top zijn als je hier zo snel mogelijk op reageert. 
De volgende groep Fun-fans staat alweer te popelen. 

•       Per kassa mag 1 ouder/begeleider staan.
•       Eten en drinken wordt op dienbladen geserveerd, wil je na 

het nuttigen van je bestelling zelf het afval weggooien? 
Dienbladen mogen daarna in de daarvoor bestemde karren 
bij de balie gezet worden.

•       Betaal bij voorkeur met pin.
•       Houd 1,5 meter afstand.
•        Gooi je afval zelf in de afvalbak.
•       Hoest en nies in de binnenkant 

van je elleboog.
•       Desinfecteer je handen bij 

binnenkomst, vergeet niet ze 
regelmatig te wassen.

Beste bezoekers,

Fijn dat jullie er weer zijn!
We zijn blij om jullie weer te mogen
verwelkomen in ons unieke Funpark. Vanwege de 
coronamaatregelen werkt het bezoek aan Funmania
de komende periode net iets anders dan anders.

      toilet Hygiëne
•         Help ons om de toiletten schoon 

te houden. Laat het toilet na gebruik 
netjes achter.

•     ����Zijn�er�twee�mensen�in�de�toilet-
ruimte? Wacht dan even tot er  
een van hen naar buiten komt. 

•         Was na het toiletbezoek je handen 
met zeep en droog je handen goed 
na met de papieren handdoekjes. 

•     ����Ouders,�help�je�kids�bij�toilet-
bezoek en verschoon de kleinsten 
alleen in de verschoonruimte.

•         Onze hygiëne specialist maakt 
tussendoor, maar in ieder geval  
elk uur, de toiletten grondig schoon.

•     ����Het�kan�natuurlijk�dat�we�net�even�
iets over het hoofd zien, laat het ons 
weten�en�we�lossen�het�zo�snel�
mogelijk�op.�

Alleen samen krijgen we Corona onder controle.
Onwijs bedankt voor je medewerking!
Namens het team van Funmania


