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Hubermont Space stelt deze
maatregelen op om de
gezondheid en hygiëne van elke
bezoeker in zijn accommodaties
te garanderen.

De ruime panden La Colline & La
Vallée schikken zich ertoe deze
perfect te kunnen toepassen.

Wij vragen u deze richtlijnen op
voorhand aan uw deelnemers te
bezorgen zodat ook zij met een
gerust hart uw seminarie,
opleiding of workshop kunnen
aanvangen.

Het Hubermont team staat ook nu in voor een
persoonlijke ontvangst.

CONTACT
Hubermont Space

Wil u nog enkele zaken bespreken?
Aarzel niet.

Ann De Vleeschauwer
ann@hubermont-space.com
+32 494 58 62 53

MAATREGELEN

Post-Covid19

COMMUNICATIE

Wij vragen u onze maatregelen aan alle
deelnemers vooraf te communiceren.
Bij aankomst zullen we hen vragen deze
strikt te respecteren gedurende het
hele verblijf.
Breng eigen mondmasker,
handschoenen en gel mee.

ON

YOUR

MARKS

Volg steeds de aangeduide
looprichting in onze gebouwen
Hou steeds 1,5m afstand van elkaar
Doe steeds wat men van u verwacht

CATERING

De eigen keuken blijft
gesloten tot nader bericht van
de overheid.
Gedurende deze periode
zullen we beroep doen op
cateraars.

PERSOONLIJKE

HYGIENE

Desinfectuur uw handen bij het
betreden van het gebouw.
Draag steeds een mondmasker
Desinfectuur uw handen
regelmatig wanneer u zaken
aanraakt..
Gebruik steeds de eigen
toegewezen materialen.

KAMERS

Worden dagelijks gereinigd. Er zal
een controlelijst aanwezig zijn.
Gebruik steeds uw eigen sanitair
Gebruik steeds het bad- en
bedlinnen voor u voorzien, deel dit
nooit met anderen.

ACCOMMODATIE

Handgels, mondmaskers en
handschoenen zijn voldoende in het
gebouw aanwezig. Gebruik ze!
Het gebouw zal dagelijks gereinigd
worden met extra aandacht voor
deurklinken, sanitair, meubilair,...

VERGADEREN
checklist
Vergader zonder zorgen met voldoende
ruimte voor uw deelnemers

La Colline
Vergaderzaal l'école, 100m²
Vergaderzaal "bibliotheek", 80m²
Kleine vergaderzaal 1e verdieping, 45m²
Salon, eetzaal & bar, 120m²
Café beneden, 75m²
Wijnkelder, 60m²

La Vallée
Grote eet- en vergaderzaal, 120m²
Keuken met eetgelegeneheid 40m²
Brede gang met break-out ruimte

