
WORK SPACE
HYGIENICS

Wij vinden jouw mening zeer belangrijk!
Feedback en suggesties voor onze locaties ontvangen we graag. We zijn 
erg benieuwd wat voor jou het verblijf bij Igluu nóg aangenamer maakt. 
Scan de QR code of ga naar igluu.nl/schoon en geef je mening.

work space for professionals

Protocol Igluu Den Haag

Schoon & veilig

In dit document ...

Schoon & Veilig Vergaderen
Lekker vergaderen. Zorgeloos en comfortabel. Daar draait het om bij Igluu. Maar dat 
betekent dus ook dat we ons uiterste best doen jouw vergaderomgeving schoon en veilig te 
houden. We hebben de belangrijkste maatregelen en afspraken op een rij gezet.

Capaciteit 1.5
We bieden bij Igluu Den Haag graag de mogelijkheid om op gepaste afstand te vergaderen. 
We hebben de inrichting en capaciteit van onze zalen aangepast aan de normen van het 
RIVM. Op dit moment mogen wij bijeenkomsten tot 100 personen faciliteren. Vanaf 1 
september verwachten we dat deze bovengrens vervalt. In dit document vind je de 
capaciteiten per zaal. Hieronder alvast een paar suggesties.

Grote(re) groep - Ook dan kunnen wij je van dienst zijn door gebruik te maken van meerdere 
zalen die via streaming video met elkaar in verbinding staan. 

Bel ons gerust voor meer creatieve ideeen: 085 773 7703.



Protocol Igluu Den Haag

Vergaderen

Lekker vergaderen. Zorgeloos en comfortabel. Daar draait het om bij Igluu. Dat betekent ook dat 
we ons uiterste best doen jouw vergaderomgeving schoon en veilig te houden. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst - we nemen daags voor de bijeenkomst contact met je op. We
spreken dan in het kort de maatregelen en spelregels van onze Work Space Hygienics door en er
is gelegenheid om bijzondere wensen door te geven of vragen te stellen. Ook zullen we jou als
contactpersoon uitnodigen op de dag zelf om 15 minuten eerder op locatie aanwezig te zijn voor
een korte briefing.

Aankomst en ontvangst – we laten van te voren weten welke zaal we voor jou hebben
gereserveerd. We verzoeken je deze informatie van te voren met jouw gasten te delen zodat ze
bij aankomst direct door kunnen lopen naar de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden.
Jassen en tassen worden bij voorkeur mee de ruimte in genomen waar garderoberekken
aanwezig zijn. Wij verzoeken al onze gasten om een mondkapje te dragen in de algemene ruimtes
van onze locatie. Dus kom voorbereid en neem een mondkapje mee.

Gebruik van het toilet - jouw gasten wordt verzocht om bij voorkeur gebruik te maken van het
dichtstbijzijndste toilet. Bij de toiletten zijn extra voorzieningen aanwezig om de handen te
ontsmetten. De toiletten worden gedurende de dag regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt
door onze medewerkers.

In de vergaderruimte - de ruimte waar je gebruik van gaat maken is vlak van te voren grondig
schoongemaakt. Er zijn voorzieningen aanwezig om je handen of voorwerpen in de ruimte te
ontsmetten. De opstelling in de ruimte houdt rekening met een onderlinge afstand tussen de
gasten van 1.5m. We verzoeken onze gasten om - indien gewenst - de opstelling alleen in overleg
met ons aan te passen.

Pauze - koffie en thee, frisdranken en/of snacks worden - indien besteld - zoveel mogelijk van te
voren in de zaal klaargezet op een buffettafel. Bij iedere zitplaats staat een glas en/of kopje voor
persoonlijk gebruik. Gasten kunnen de dranken zelf inschenken bij het buffet en daar eventueel
ook een snack meenemen. Koffiemelk, suiker, thee en eventuele koekjes zijn individueel verpakt.
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Vergaderen

Lunch - tijdens de lunch is er voor iedereen een lunchpakket. De inhoud wordt van te voren met
jou afgestemd. Er wordt in de ruimte zelf geluncht.

Borrel - sluit je de bijeenkomst af met een borrel? Gezellig! Wij zorgen - met gepaste afstand -
dat het jouw gasten aan niets ontbreekt. Op basis van de grootte van de groep zullen we met jou
van te voren afspraken maken over de beste opstelling, indeling en spelregels voor de gasten.

Na afloop - na afloop van de bijeenkomst verzoeken we je dat even te melden bij onze
eventmanager of onze receptioniste. Uiteraard horen wij dan graag hoe je het verblijf bij Igluu
hebt ervaren. Jij en/of jouw gasten kunnen ook online een reactie achterlaten. Zie ook
igluu.nl/schoon.

Parkeerkaarten - je kunt vooraf parkeerkaarten bestellen. Deze liggen dan al bij aanvang in de
zaal. Eventueel kunnen jouw gasten ook tegen betaling een uitrijkaart halen bij de receptie
(betalen alleen met PIN).

Bij vragen, extra wensen of problemen - op ieder moment kun je contact zoeken met één van
onze medewerkers of onze receptioniste. In de ruimte staat aangegeven op welk nummer zij te
bereiken zijn. Ook ontvang je als contacpersoon bij de briefing een kaartje met de persoonlijke
contactgegevens van onze eventmanager. Zij helpen je graag.

Wat vragen wij van onze gasten? - volg de looproutes in het pand. Ga niet onnodig aan de
wandel. Maak gebruik van de gelpompjes om de handen te ontsmetten bij entree en bij het
verlaten van de ruimte. Was de handen regelmatig. Nies of hoest in de elleboog. Maak gebruik
van papieren zakdoekjes en blijf thuis bij ziekteverschijnselen. Help logistieke risico's te beperken
door zoveel mogelijk vast te houden aan de afgesproken tijden voor de start, breaks, lunches,
borrels en het einde van de bijeenkomst. Wij verzoeken al onze gasten om een mondkapje te
dragen in de algemene ruimtes van onze locatie. Dus kom voorbereid en neem een mondkapje
mee. En natuurlijk doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Denk om elkaar
en geef elkaar de ruimte!
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Bel voor meer info

085 773 7703

Grote(re) groep?  Ook dan kunnen wij je van dienst zijn door 
gebruik te maken van meerdere zalen die via streaming 
video met elkaar in verbinding staan. Bel ons gerust voor 
meer creatieve ideeën : 085 773 7703.

Protocol Igluu Den Haag

Capaciteit 1.5
We bieden bij Igluu Den Haag graag de mogelijkheid om op 
gepaste afstand te vergaderen. We hebben de inrichting en 
capaciteit van onze zalen aangepast aan de normen van het RIVM.

De Ode

m2 car cab the rec sk

150 12 22 28 40 14

Psyche

m2 car cab the rec sk

20 4 4 4 - 6

etage 3

met airco

legenda - capaciteit in personen : car = carre / u-vorm, cab = cabaret , the = theater, sk = stoelenkring, rec = receptive, o.a. = op aanvraag
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legenda - capaciteit in personen : car = carre / u-vorm, cab = cabaret , the = theater, sk = stoelenkring, o.a. = op aanvraag

Protocol Igluu Den Haag

Capaciteit 1.5
We bieden bij Igluu Den Haag graag de mogelijkheid om op 
gepaste afstand te vergaderen. We hebben de inrichting en 
capaciteit van onze zalen aangepast aan de normen van het RIVM.

Lucrezia

m2 car cab the sk

42 6 6 10 10

Xerxes

m2 car cab the sk

10 3 - - -

Metamorfoze

m2 car cab the sk

42 6 6 16 10

Stille Kracht

m2 car cab the sk

16 4 4 4 6

Herakles

m2 car cab the sk

52 8 12 14 12

etage 4

Grote(re) groep?  Ook dan kunnen wij je van dienst zijn door 
gebruik te maken van meerdere zalen die via streaming 
video met elkaar in verbinding staan. Bel ons gerust voor 
meer creatieve ideeën : 085 773 7703.

Stille Kracht

Herakles

Lounge

Metamorfoze

Lucrezia

Xerxes
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Capaciteit 1.5
We bieden bij Igluu Den Haag graag de mogelijkheid om op 
gepaste afstand te vergaderen. We hebben de inrichting en 
capaciteit van onze zalen aangepast aan de normen van het RIVM.

Babel (dakterras)Majesteit

m2 car cab the rec sk

180 24 40 30 40 22

Extaze Dyonizos

m2 car cab the rec

45 - - - 14

m2 car cab the rec

18 4 - - -

m2 car cab the rec

11 4 - - -

Fidessa

m2 car cab the rec

20 4 - - -

Eline Vere Berg van Licht (dakterras)

m2 car cab the sk

27 6 - 6 6

m2 car cab the rec

48 - - - 10

etage 5

al onze ruimtes hebben airco

Extaze

Dyonizos

Fidessa

Eline VereMajesteit

Babel

Berg van Licht

legenda - capaciteit in personen : car = carre / u-vorm, cab = cabaret , the = theater, sk = stoelenkring, rec = receptive, o.a. = op aanvraag
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Capaciteit 1.5
We bieden bij Igluu Den Haag graag de mogelijkheid om op 
gepaste afstand te vergaderen. We hebben de inrichting en 
capaciteit van onze zalen aangepast aan de normen van het RIVM.

Babel (dakterras)

De Ode

m2 car cab the rec sk

150 12 22 28 40 14

Psyche

m2 car cab the rec sk

20 4 4 4 - 6

Lucrezia

m2 car cab the sk

42 6 6 10 10

Xerxes

m2 car cab the sk

10 3 - - -

Metamorfoze

m2 car cab the sk

42 6 6 16 10

Stille Kracht

m2 car cab the sk

16 4 4 4 6

Herakles

m2 car cab the sk

52 8 12 14 12

Majesteit

m2 car cab the rec sk

180 24 40 30 40 22

Extaze Dyonizos

m2 car cab the rec

45 - - - 14

m2 car cab the rec

18 4 - - -

m2 car cab the rec

11 4 - - -

Fidessa

m2 car cab the rec

20 4 - - -

Eline Vere Berg van Licht (dakterras)

m2 car cab the sk

27 6 - 6 6

m2 car cab the rec

48 - - - 10

etage 4

etage 5

etage 3



1.5m AFSTAND
Respecteer de 
1.5m afstand tot 
andere mensen.

IN DE ELLEBOOG
Hoesten of niezen
in de elleboog of 
papieren zakdoek.

LOOPROUTES
Hou rechts aan en 
volg waar mogelijk
de pijlen op de vloer.

Hygiëne is van 
ons allemaal!
Door allemaal een bijdrage te leveren 
verhogen we de hygiëne op onze werk- en 
vergaderplek.  Hier is wat jij kunt doen!

HAAA
TSJOE
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MONDKAPJE
Gebruik een 
mondkapje in de 
algemene ruimtes

IS ER IETS MIS?
Meld het direct 
bij het Igluu team.
Zij lossen het op.

SCHONE HANDEN
Gebruik de handgel 
maar was ook regel-
matig je handen!

MENING? TIPS?
Graag! Scan de QR code of 
ga naar Igluu.nl/schoon


