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Inleiding 
Op zondagavond 15 maart sloot de VR Arcade op last van de overheid haar deuren. Met ingang van 1 
juni mogen wij wederom gasten verwelkomen. Natuurlijk met gepaste maatregelen, om de veiligheid 
voor zowel het personeel als gasten te kunnen waarborgen. Dit protocol dient als handleiding voor 
alle vestigingen van VR Arcade om op een veilige en verantwoorde wijze te heropenen. Deze 
handleiding is bijgewerkt en passend gemaakt op de aangescherpte maatregelen die vanaf 14 
oktober 22.00 uur van kracht zijn. 
 
Gastvrijheid is één van de kernwaarden van VR Arcade. Hierom vinden wij het ook zo enorm 
belangrijk dat zowel gasten als het personeel van VR Arcade veilig zijn en voelen. Wij streven er naar 
om de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk op te volgen en gasten en personeel alle mogelijke 
middelen aan te bieden hiervoor. De actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne 
vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. Op basis van nieuwe inzichten van het 
RIVM kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken. Ditzelfde geldt voor inzichten die 
voortkomen uit feedback van handhavers, gasten en/of personeel. Deze zullen wij continu 
verzamelen en zo nodig onze procedures erop aanpassen. 
 
In het geval van vragen stel deze op de arcade aan de (sr.) host of stuur een email naar 
info@vrarcade.nl.  

 

Samenvatting maatregelen  
De volgende aanvullende maatregelen zijn getroffen in alle arcades. Deze maatregelen worden 
verderop in het document nader toegelicht. 
 

1) Wij laten alleen gasten binnen die gereserveerd hebben. De maximale groepsgrootte is 4 
personen. 

2) Bij binnenkomst zal de (sr.) host vragen naar de gezondheid van de gasten. 
3) Bij het aanmelden dienen de gasten hun gezondheid te bevestigen.  
4) De (sr.) host zal erop toezien dat de gasten de anderhalve meter afstand tot elkaar en 

personeel naleven. 
5) Om de anderhalve meter afstand en hygiëne te waarborgen zijn diverse zaken met duidelijke 

tape afgeplakt, zoals de bar en pooltafel. 
6) Om gasten op de algemene voorschriften van het RIVM te wijzen hangen op strategische 

plekken stickers. 
7) De wc’s zijn voorzien van een drukknop zodat andere gasten weten dat deze bezet is. 
8) Naast het feit dat wij de VR gear altijd al grondig na elke speelbeurt/groep schoonmaken, 

doen wij dit nu ook met onze meubels/arcadekasten in de lobby en de wc’s. 
9) Op meerdere plekken in de lobby staat desinfecterende hand gel die de gasten kunnen 

gebruiken. 
10) In onze arcades zijn handschoenen en mondkapjes beschikbaar. Mondkapjes zijn verplicht. 

Wij adviseren de handschoenen tijdens het spelen. In Amsterdam wordt handtracking 
gebruikt en is het gebruik van handschoenen verplicht. 

11) Tijdens de speelsessie kun je elkaar in VR zien. Wij hebben in totaal een ruimte van circa 200 
m2 waardoor er voldoende ruimte is om elkaar te ontwijken. 
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1. Regelgeving  
Vanaf 1 juni 2020 opent VR Arcade de vestigingen in Amsterdam, Delft en Helmond weer. Dit besluit 
is gebaseerd op de versoepeling van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd op 6 en 19 
mei 2020. Hierin is aangegeven dat horecagelegenheden vanaf 1 juni weer open mogen, mits zij 
voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt en komen uit bijlage 1 en vanuit de 
RIVM richtlijnen: 
- anderhalve meter afstand tussen elkaar; 
- maximaal 30 gasten ontvangen (exclusief personeel); 
- bij verkoudheidsklachten thuis blijven; 
- regelmatig handen wassen. 
 
Daarnaast moeten gasten vooraf reserveren en er mogen niet meer dan dertig personen in de 
arcades aanwezig zijn. Per 14 oktober geldt dat er maximaal 4 personen per groep mogen reserveren 
en spelen. Daarnaast zijn mondkapjes, voor zowel het personeel als de gast, verplicht. 
 
Vanuit de groepen die zijn gedefinieerd door het kabinet en tevens zijn te vinden in de factsheet van 
de Rijksoverheid in bijlage 1, valt VR Arcade onder horecagelegenheden. Dit vanwege het feit dat alle 
arcades een horecavergunning hebben en tevens voldoen aan het reserveringsbeleid en het toelaten 
van het maximaal aantal bezoekers. 
 
2. Maatregelen 
 
2.1 Reserveren  
Bij VR Arcade werken wij sinds het begin al met reserveringen en speelsessies met vaste tijdsloten. 
Men kan vooraf online boeken waardoor de reservering zichtbaar in ons systeem komt en het tijdslot 
ook niet meer beschikbaar is voor andere gasten, dit gebeurt real-time. 
 
Het is daarnaast mogelijk om aan de deur te reserveren. Wanneer gasten langskomen bij VR Arcade 
kan er op basis van het reserveringssysteem worden gezien of er tijdsloten beschikbaar zijn.  
 
Voor zowel de online reserveringen als de reserveringen aan de deur gelden dezelfde procedures.  
 
 
2.2 Check-in bij binnenkomst 
Het RIVM heeft een uitgebreide lijst samengesteld van risicogroepen. Wij moeten onderkennen dat 
ons personeel geen medische achtergrond heeft dan wel de beschikbare middelen om gasten hierop 
te toetsen. Wij gaan er vanuit dat gasten zelf de verantwoordelijkheid nemen om bij ons te kunnen 
spelen. Wij bieden alle gasten die binnen zijn dezelfde veiligheid conform de voorschriften van het 
RIVM. 
 
Wat het personeel van VR Arcade wel kan doen is gasten bij binnenkomst vragen naar 
gezondheidsklachten en of zij en/of huisgenoten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Onder 
gezondheidsklachten wordt verstaan; koorts (38 graden of hoger), droge hoest, moeheid, ophoesten 
slijm en benauwdheid. 
 
Tevens zal de (sr.) host de gasten erop wijzen dat naast de gebruikelijke check-in procedure ook 
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aangegeven moet worden dat men geen gezondheidsklachten heeft. Er komt een checkbox met de 
volgende tekst: 
“Hierbij verklaar ik dat ik minimaal 24 uur geen gezondheidsklachten heb die betrekking hebben op 
koorts (38 graden of hoger), droge hoest, moeheid, ophoesten slijm en benauwdheid.” 
 
 
2.3 Hygiëne en anderhalve meter afstand 
In de Arcades wordt altijd gewerkt met desinfectie-spray om de VR gear na elke speelsessie schoon 
te houden. Het schoonhouden van oppervlaktes en de horeca is niet anders dan normaal, maar 
zullen wij na elke groep uitvoeren.  
 
 2.3.1 Richtlijnen RIVM en waarborgen VR Arcade 

 Richtlijnen RIVM Waarborg VR Arcade 
1 Iedereen houdt 1,5 meter afstand 

(uitzondering hierop vormen mensen die 
een gezamenlijke huishouding vormen 
en tweetallen. Vanaf drie personen 
wordt er gehandhaafd, daarom kunnen 
ook tweetallen die geen gezamenlijke 
huishouding vormen binnen 1,5 meter 
van elkaar zitten). 

- (sr.)host zal hierop toezien.  
- Doormiddel van stickers worden mensen hierop 
gewezen.  
- Bar/pooltafel worden afgeschermd middels 
duidelijke tape. 
- Wc's zijn voorzien van 'bezet' knop. 

2 Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes 
om je neus te snuiten en gooi deze 
daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

- Op meerdere plekken in de lobby zijn papieren 
zakdoeken beschikbaar.  
- Er zijn meerdere afsluitbare vuilnisbakken 
aanwezig. 

3 Was regelmatig je handen. - Er zijn diverse desinfecterende handgels 
aanwezig. 

 
 
2.3.2 Aanvullende maatregelen VR Arcade 
 Doelgerichte hygiëne na elk gebruik van touchscreens of interactieve apparatuur.  
 Meubels en arcadekasten in de lobby worden na elke groep schoongemaakt. 
 Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet. De gast dient bij het bezoek aan de wc vooraf 

met zijn/haar elleboog de bezet knop indrukken. Hierdoor weten andere gasten dat de wc 
bezet is of niet. Na elke groep wordt de wc schoongemaakt door het personeel. Tevens zal de 
wc tussendoor periodiek gecheckt worden en schoongehouden.  

 Gasten krijgen lockers toegewezen van het personeel, zodat deze na hun bezoek 
gedesinfecteerd kunnen worden.  

 Gasten dienen hun bestelling op te nemen en af te halen bij de bar. Hiervoor dienen zij 
achter de afzettape te blijven zodat de juiste afstand gewaarborgd blijft.  

 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de pooltafel. Gasten raken de ballen aan, de 
keu en zitten soms zelfs op het vilt. De hygiënemaatregelen zijn hierbij niet te handhaven en 
daardoor wordt deze afgezet met tape. 

 Vinyl handschoenen zijn beschikbaar voor gasten die dit willen gebruiken. Voor Amsterdam 
is dit verplicht tijdens de speelsessie vanwege de handtracking. In bijlage 2 staat beschreven 
hoe men deze op de juiste wijze dient uit te trekken. 

 Het is uitsluitend mogelijk om per pin te betalen, daarin is niks gewijzigd. 
 
 
2.3.3 Waarborging naleving protocol 
De juiste naleving van dit protocol is erg belangrijk om de veiligheid van de gasten en het personeel 
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te waarborgen. Dit wordt aan de voorkant ondervangen door het personeel op de hoogte te stellen 
van dit protocol, erover uitleg te geven door de vestigingsmanagers en een fysieke versie 
beschikbaar te hebben per locatie. Tevens zal door zowel de vestigingsmanagers, de regiomanager 
en de directie periodiek steekproefsgewijze controles plaatsvinden op naleving van zowel de gasten 
als het personeel.  
 
Mocht uit de controles blijken dat zaken niet goed gaan, dan zal hierop direct geacteerd worden en 
zal onderzocht worden of het protocol hierop aangescherpt dient te worden. 
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Bijlage 1 - Factsheet Rijksoverheid 
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Bijlage 2 - Procedure handschoenen 
 
Bij het uitdoen van de handschoenen is het zaak om de buitenkant niet aan te raken. Trek de eerste 
handschoen uit door deze ter hoogte van de handpalm vast te pakken, omhoog te trekken van de 
huid af en vervolgens van de hand af te schuiven. De tweede handschoen trek je uit door met de 
andere hand (zonder handschoen) bij de opening voorzichtig aan de binnenzijde beet te pakken de 
handschoen binnenste buiten te keren terwijl je hem van de hand afschuift. 1   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handschoenen  

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handschoenen
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