
Om jullie sessie, in de nieuwe werkelijkheid, op een zo veilig mogelijke manier te kunnen faciliteren 

heeft Youmeet verschillende maatregelingen getroffen. Daarnaast verwachten wij van onze gasten 

ook medewerking aan een aantal nieuwe huisregels. Hierbij sturen wij jullie de aanpassingen. 

 

✓ Er is een vaste routing door Youmeet aangegeven met een markering op de vloer. 

✓ Bij de ingang van Youmeet vind je ook een markering voor een eventuele wachtrij. 

✓ Elke vergaderruimte is ingericht op de 1,5 meter afstand-opstelling. 

✓ Iedere ruimte heeft de beschikking over desinfecterende handgel. 

✓ In de algemene ruimte is het mogelijk de handen te wassen en af te drogen met papieren 

handdoeken. 

✓ Bezetbordje bij de hoofddeur van de toiletten bij Youmeet, zo kan je niemand tegen het lijf 

lopen. 

✓ Buiten de toiletten is aan de hand van een markering de wachtrij aangegeven. 

✓ Alle catering wordt geserveerd in de ruimte. Deze wordt geplaatst in de ruimte op een 

aparte tafel. Hier kan men de drankjes, tussendoortjes en/of lunch zelf pakken. 

✓ Alle gasten krijgen een eigen workshopsetje bestaande uit whiteboardmarkers, post-its, 

een pen en een notitieblokje. Deze worden na ieder gebruik gedesinfecteerd. 

✓ Net als het workshopsetje, worden ook de deurklinken en andere gebruiksoppervlakken 

regelmatig gedesinfecteerd. 

✓ Uw laptop wordt door het Youmeet-team aangesloten op de AV-apparatuur. 

✓ Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. 

✓ Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

✓ Schud geen handen. 

✓ Volg de gemarkeerde route.

✓ Gebruik regelmatig de desinfecterende handgel. 

✓ Neem je jas mee de ruimte in.

✓ Gebruik het schijfbordje bij de hoofddeur van de toiletten. Als deze op bezet staat, wacht 

dan in de hal. Zo loop je niemand tegen het lijf.

✓ Wij serveren alle catering in de ruimte. 

o De koffiemachine is geen zelfservice meer. 

o Drankjes worden geserveerd in kartonnen wegwerpbekers. 

o Ook de lunch zal als pakketje in de ruimte gebracht worden.

o Bestellingen kun je tijdens de sessie telefonisch of per tekstbericht doorgeven.

✓ Volg de aanwijzingen van het Youmeet-team op. 

Last but not least; maak er een leuke sessie van! 


